
NUEVAS IDEAS EN
INFORMÁTICA EDUCATIVA

TISE 2013

Volumen 9
Editores: Jaime Sánchez y Márcia de Borba Campos

UNIVERSIDAD DE CHILE

2013



2013, Congreso Internacional de Informática Educativa , Volumen 9, Chile
Jaime Sánchez y Márcia da Borba Campos, Editores.
ISBN 978-956-19-0836-9 (Volumen 9)
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Departamento de Ciencias de la Computación.
Derechos exclusivos reservados para todos los países.
Prohibida su reproducción total o parcial, para uso privado o colectivo, en cualquier medio
Impreso o electrónico de acuerdo a las leyes de Propiedad Intelectual.
Digitalizado en Chile / Digitized in Chile , Volumen 9, Chile



Prólogo

Este volumen de Nuevas Ideas en Informática Educativa contiene los artículos in extenso de los trabajos aceptados y 
presentados en el XVIII Congreso Internacional de Informática Educativa (TISE), realizado entre el 9 y 11 de Diciem-
bre de 2013 en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

TISE es un evento internacional basado en la investigación interdisciplinaria donde se estudian, analizan, intercambian 
y difunden resultados de investigaciones recientes en Informática Educativa y en la Interacción Humano-Computador 
en el aprendizaje y la cognición, a través de la presentación y discusión de trabajos científicos.
En la versión 2013 se presentaron 281 trabajos de investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dinamarca, España, Italia, México, Panamá, Perú y Uruguay, de los cuales, luego de una rigurosa evaluación por parte 
del Comité de Programa Internacional del evento, fueron aceptados el 24% de los trabajos completos (full papers). 
Todos los trabajos fueron evaluados por al menos dos evaluadores. 

Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 9, incluye trabajos de investigadores en el campo de la Informáti-
ca Educativa y la Interacción Humano-Computador de la región Iberoamericana. Contiene temáticas y tópicos sobre 
programas, estudios y experiencias prácticas pedagógicas, metodologías de aprendizaje con tecnología, tecnologías 
para personas con necesidades especiales, software educativo, E-learning, aprendizaje móvil, Interacción Humano-
Computador para el aprendizaje y la cognición, y realidad aumentada en educación.

El público principal del libro Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 9, son investigadores, profesores, alum-
nos y profesionales de las tecnologías de la información y educación que se desempeñan en los más diversos aspectos 
y dimensiones de la Informática Educativa y la Interacción Humano-Computador en el aprendizaje y la cognición, en 
particular, el diseño de nuevas e innovadoras tecnologías y formas de apoyo a la construcción de conocimiento con las 
TICs para aprender, enseñar, pensar y conocer.

Finalmente, queremos agradecer a los miembros del Comité de Programa Internacional, charlistas invitados y autores 
de los trabajos científicos presentados en TISE 2013, por sus valiosos aportes a nuestra innovadora y siempre desa-
fiante disciplina de estudio, trabajo, investigación y práctica en Informática Educativa y la Interacción Humano-Com-
putador en el aprendizaje y la cognición, para contribuir desde su nicho al desarrollo, la innovación y el mejoramiento 
de la educación en nuestra sociedad. 

Profesor Dr. Jaime Sánchez 
Presidente 

Profesora Dra. Márcia de Borba Campos
Vice-Presidente

Comité de Programa TISE 2013
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RESUMEN 
 
Resumen. El presente artículo explicita la incorporación curricular 
del recurso tecnológico e-Blocks en el segundo nivel de transición 
en un establecimiento municipalizado. El e-Blocks como apoyo a 
la docencia, se describe como un sistema multi-sensorial que hace 
sinergia con ámbitos estratégicos del currículo vigente en la 
Educación Parvularia, por lo que responde a las necesidades y 
requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
actualidad. El diseño didáctico de la inclusión del e-Blocks en el 
aula, se implementó tomando en consideración la estrategia del 
aprendizaje colaborativo el cual dio la oportunidad a los alumnos 
de trabajar en pequeños equipos para alcanzar una meta en 
común. Lo expuesto, se vio beneficiado con la metodología de los 
rincones de aprendizaje que son espacios naturales en la 
educación pre-escolar. La interacción entre los alumnos, y la 
distribución de los roles fueron escenarios pedagógicos que 
propiciaron el desarrollo de habilidades cognitivas en los 
alumnos. Cabe agregar, que el análisis de los datos permitió 
observar un ligero incremento en habilidades del pensamiento de 
orden superior, siendo la propuesta metodológica una opción de 
intervención didáctica para ser implementada en los primeros 
años de escolaridad en el sistema educativo. 

Keywords 

Palabras claves. E-Blocks, habilidades cognitivas, educación 
parvularia. 

ABSTRACT 

Abstract. This article explicitly incorporating technological and 
curricular resource e-Blocks in the second level transition of an 
establishment public. The e-Blocks as teaching support is 
described as a multi-sensory system for strategic areas of synergy 
with current curriculum in Early Childhood Education, so it meets 
the needs and requirements of the teaching-learning process at 
present. The instructional design of the inclusion of e-Blocks 
classroom was implemented considering collaborative learning 
strategy which gave the opportunity for students to work in small 
teams to achieve a common goal. The above, benefited with the 

methodology of learning corners that are natural in preschool 
education. The interaction between the students and the 
distribution of pedagogical roles were scenarios that led to the 
development of cognitive skills in students. It should be added 
that the analysis of the data allowed us to observe a slight increase 
in skills of higher order thinking, the methodology being 
educational intervention an option to be implemented in the early 
years of schooling in the education system. 

Keywords. e-Blocks, cognitive skills, education parvularia.  

1. INTRODUCCIÓN 
En Chile, la Educación Parvularia busca promover aprendizajes 
en los primeros años de vida del estudiante. De hecho se plantean 
evidencias que consideran relevante considerar esta etapa de la 
vida escolar, y que “…demuestra la importancia que tiene este 
período en el establecimiento y desarrollo de aspectos claves 
como: los primeros vínculos afectivos, la confianza básica, la 
identidad, la autoestima, la formación valórica, el lenguaje, la 
inteligencia emocional, la senso-motricidad y las habilidades del 
pensamiento, entre otros” [2]. 
Las habilidades de pensamiento, son las capacidades que tiene un 
individuo para elaborar y organizar su conocimiento y responder 
de manera adecuada ante una situación de aprendizaje, y se 
encuentran clasificadas en orden creciente de complejidad, por 
ejemplo en la Taxonomía de Bloom, herramienta de referencia 
para ir definiendo los objetivos de aprendizaje en el ámbito 
educativo. Esta clasificación ha ido actualizándose a través de los 
años, y se ha adaptado a los cambios que suceden en la sociedad 
del conocimiento, aspectos que se detallan más adelante. 
Con referencia a lo anterior, la inclusión de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en la Educación Parvularia 
para qué fortalezcan el desarrollo de habilidades cognitivas en la 
educación pre-escolar no ha sido tan frecuente en el contexto 
nacional. Se han concretado algunos hitos que han permeado el 
aula y las Bases Curriculares en la educación pre-escolar. No 
obstante, se debe seguir insistiendo en políticas públicas que 
apoyen a los niños y niñas a preparase para ser buenos aprendices 
en el nuevo milenio más aún cuando se expresa que el “…uso de 
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las aplicaciones TIC favorecen la participación y contribuyen de 
manera positiva a la cultura digital” [15].  
2. CONTEXTO 

2.1 Las tecnologías en la educación parvularia 
Según [18] cada vez se evidencia “…que las primeras 
experiencias educativas determinan las etapas posteriores de su 
desarrollo, lo cual nos hace poner sobre aviso en la importancia de 
cuidar la educación infantil, no a partir de los tres años, sino que a 
partir de los cero años, por las implicaciones positivas que en 
dicho desarrollo tiene el principio de la plasticidad cerebral”. Lo 
expuesto, da espacio para analizar y poner en la práctica 
experiencias educativas asociadas a las tecnologías que van a la 
par con los desafíos que plantea la International Society for 
Technology in Education (ISTE), en el sentido de usar las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para 
“…desarrollar habilidades en los estudiantes que fortalezcan la 
productividad personal, la creatividad… y la colaboración tanto 
en el aula, como en la vida diaria”. En este sentido en [10], cita 
una serie de experiencias educativas relacionadas con las TIC 
para estudiantes de Pre-Kinder a 2° Grado (entre 4 a 8 años), y 
que pueden representar alternativas pedagógicas en los primeros 
años de vida del estudiante.  
La diversidad de recursos tecnológicos existentes en la actualidad 
y sus potencialidades educativas (incorporan por ejemplo, 
simulaciones, video, audio, sonidos) permiten al docente o 
educadora de párvulos incorporar estos medios para hacer más 
atractivos los procesos de enseñanza aprendizaje, y tener por un 
lado estudiantes entusiastas y con deseos de aprender de manera 
lúdica o entretenida contenidos que están diseñados en los planes 
y programas vigentes, y por otro lado desarrollar por ejemplo, 
habilidades de comunicación y colaboración necesarias en la 
sociedad del conocimiento. 
En Chile, se han desarrollado iniciativas que han propiciado la 
incorporación de las tecnologías en la Educación Parvularia. Cabe 
mencionar por ejemplo, el Proyecto Kidsmart [17], cuyo objetivo 
fue “…conocer los aportes que la informática 
educativa representa para las escuelas en la implementación de la 
Reforma Curricular de la Educación Parvularia, con el uso de la 
tecnología como recurso de apoyo al aprendizaje, y como 
consecuencia para la capacitación de Educadoras de Párvulos en 
el uso, evaluación e integración de recursos tecnológicos”. En el 
mismo sentido, durante el 2005, la Unidad de Educación 
Parvularia en conjunto con el Centro de Educación y Tecnología-
Enlaces del Ministerio de Educación elaboraron el texto, TIC para 
Educación Parvularia, la cual contiene “…diversos criterios de 
orientación pedagógica para la implementación curricular con 
niños (as) pequeños (as), un catálogo de recursos digitales y 
ejemplos de experiencias pedagógicas implementadas con TIC 
para el primer y segundo nivel de transición” [5]. Como 
consecuencia de lo anterior, y a contar de 2006, se comenzó con 
la distribución masiva de equipamiento en las escuelas de párvulo 
de país. 
2.2 ¿Qué es el e-Blocks 
La incorporación de recursos informáticos en la educación y que 
propendan por ejemplo al aprendizaje colaborativo a través de una 
metodología activo participativo - en donde los niños y niñas sean 
los beneficiarios de sus propios aprendizajes asociados al 
desarrollo de habilidades cognitivas - es un escenario motivante 
para el docente contemporáneo. En este contexto, están surgiendo 
tecnologías que pueden propiciar lo anterior, y son los llamados e-
Blocks, que se han ido integrando de manera gradual en el país. 
El e-Blocks, es un panel sensorial que fomenta el aprendizaje 
colaborativo entre niños y niñas en temáticas tan diferente como 

el inglés, el lenguaje y las matemáticas. Las imágenes, las 
animaciones y los juegos permiten que el aprendizaje entre los 
pares se transforme en un juego en donde los aportes de cada uno 
son necesarios para cumplir con el objetivo educativo. 
Según, [16] el e-Blocks “…permite el desarrollo de actividades 
colaborativas, pues está diseñado para ser usado en equipos de 
trabajo de seis niños, creando un ambiente propicio para 
compartir, intercambiar ideas, debatir, desarrollar el pensamiento 
crítico y promover la participación y el liderazgo, permitiendo la 
construcción autónoma del conocimiento en un ambiente 
colaborativo de aprendizaje”. 
2.3 ¿Qué son las habilidades cognitivas? 
Uno de los aspectos claves de la investigación tiene relación con 
las habilidades cognitivas que se desarrollan al incluir el e-Blocks 
en las prácticas pedagógicas de las educadoras en pre-escolar. Es 
por ello, que es necesario tener claridad sobre los alcances del 
concepto para el lector. Se entiende por habilidad cognitiva “…las 
operaciones mentales que el estudiante utiliza para aprender en 
una situación dada” [12]. En [11] las define como, “…rutinas 
cognitivas que se utilizan para llevar a cabo tareas específicas 
para el manejo o uso de una cosa”. 
Por otro lado, Piaget describe la evolución del pensamiento de un 
individuo  “…como un proceso que se inicia con el nacimiento y 
progresa a través de diferentes etapas” [1]. Las etapas que 
describe tienen relación con el desarrollo de habilidades las cuales 
van aparejadas con conocimientos y capacidades que permiten 
acceder a etapas más complejas. A continuación, se mencionan 
las diferentes etapas cognitivas del individuo según Piaget: 
 
Tabla 1. Descripción de los estados de desarrollo conforme a 

las etapas cognitivas del individuo. 
Estado Edad Características Relevancia 

Sensorio-
motor. 

Desde el 
nacimiento 
hasta los 
dos años. 

Aprendizaje 
asociado a la 
coordinación de los 
movimientos físicos. 
Termina con la 
aparición del 
lenguaje. 

Control motor. 

Pre-
operacional. 

Desde los 2 
años hasta 
los 7 u 8 
años. 

Se desarrolla la 
habilidad para 
representar la acción 
mediante el 
pensamiento y el 
lenguaje. Pre-lógico. 
Relaciones sociales 
de sumisión al 
adulto. 

Comunicación 
verbal. 

Operacional 
concreto. 

Desde 7 a 8 
hasta los 11 
o 12 años. 

Pensamiento lógico, 
pero limitado a la 
realidad física o 
concreta. 
Sentimientos 
sociales de 
cooperación. 

Pensamiento 
limitado a la 

realidad 
concreta. 

Operación 
formal. 

A partir de 
los 11 o 12 
años 

Pensamiento lógico, 
abstracto e 
ilimitado. 

Pensamiento 
abstracto e 
ilimitado. 

Resulta oportuno mencionar que el e-Blocks está diseñado en el 
marco de las matemáticas para que el alumno resuelva situaciones 
problemáticas de manera colaborativa a las que concurren por un 
lado el bagaje de experiencias matemáticas intuitivas adquiridas 
en su medio circundante (por ejemplo, para los alumnos de 6 y 7 
años), y por otro lado el desarrollo cognitivo a través del 
pensamiento asociativo, e incluso inductivo, las que permiten 
sentar las bases para que este alumno formalice y comprenda 
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algunos conceptos matemáticos (abstractos y simbólicos). En 
[13], cita por ejemplo algunas experiencias de naturaleza 
intuitiva: 
• Nombra determinados números 
• Ha manipulado objetos, y establecido relaciones entre los 

mismos (forma, color, tamaño, etc.). coincidente con la 
Unidad Clasificación, Actividad 1, - El mismo objeto - , la 
Actividad 2, - El mismo color -, o la Actividad 3, - La 
misma forma - 

• Presencia de los números en actividades cotidianas 
• Ha tenido que organizar mínimamente los espacios con el 

fin de orientarse 
• Posibilidad de hacer correspondencias término a término 

entre colecciones de objetos, entre otras 
Hechas las consideraciones anteriores, y en concordancia con las 
potencialidades del e-Blocks, el alumno tiene la posibilidad de 
descubrir y explorar su realidad a través de animaciones o videos, 
simulando escenarios, y como se expresó resolver situaciones 
matemáticas que se condicen con los planes y programas vigentes 
para la educación parvularia. 
2.4 Taxonomía de Bloom 
El aprender es un proceso complejo en el individuo que involucra 
una serie de etapas, desde las más elementales a los más 
complejos. Conforme a ello, han surgido una serie de 
clasificaciones, y una de ellas es la Taxonomía de Bloom, que se 
componía de seis niveles de habilidades de pensamiento, y fue 
actualizada por Anderson & Krathwohl durante el año 1990 [7]. 
Las modificaciones corresponden a “…cambios de los sustantivos 
de la propuesta original a verbos, para significar las acciones 
correspondientes a cada categoría. Otro aspecto fue considerar la 
síntesis con un criterio más amplio y relacionarla con crear 
(considerando que toda síntesis es en sí misma una creación); 
además, se modificó la secuencia en que se presentan las distintas 
categorías [7].  

 
Ilustración 1. Taxonomía de Bloom, y la actualización 

respectiva de las habilidades cognitivas. 
 
Por su parte, [6], volvió a realizar una actualización de la 
Taxonomía de Bloom para colocarla en contexto con la evolución 
de las tecnologías de la era digital. En ella, se “…complementó 
cada categoría con verbos y herramientas del mundo digital que 
posibilitan el desarrollo de habilidades para recordar, comprender, 
aplicar, analizar, evaluar y crear [7].  
3. DESCRIPCIÓN 

La intervención psicopedagógica en el segundo nivel de transición 
tuvo una duración de dos meses y medio (del 15 de abril al 2 de 
julio de 2013), y contempló la implementación en el aula de la 
estrategia pedagógica como es el aprendizaje colaborativo, 
sustentada en la conformación de diversos Rincones de 
Aprendizaje y en la que el e-Blocks fue parte de uno de ellos. 
La definición de los roles entre los alumnos en el “Rincón e-
Blocks” fue uno de los aspectos establecidos en la investigación, 
más aún por las características del aprendizaje colaborativo el 

cual permite que “…cada participante asuma su papel dentro del 
grupo, como líder de los conocimientos que se le han asignado, 
pero cada uno comprende que el grupo necesita de él para 
completar los conceptos que el grupo desea conocer. Cada 
participante aporta lo mejor de sí para que el grupo consiga un 
beneficio, consiguiéndose que se establezca una relación de 
interdependencia que favorece la autoestima de los participantes y 
las relaciones interpersonales dentro del grupo [4]. Cabe agregar 
que para [14], el aprendizaje colaborativo permite a los alumnos 
“….desarrollar habilidades de razonamiento superior y de 
pensamiento crítico, y sentirse más confiados y aceptados por 
ellos mismos y por los demás.” 
La forma práctica de implementar el aprendizaje colaborativo con 
la incorporación del e-Blocks fue a través de la interacción de 
pares, que según [19], “…consiste en la integración de grupos con 
participantes de diferentes niveles de habilidad, que acometen las 
ejecuciones en forma organizada y conjunta, participando el 
docente como mediador y catalizador en las experiencias de 
aprendizaje del grupo”. De acuerdo a ello, la educadora de 
párvulos debió distribuir los roles entre los alumnos para que la 
resolución de la actividad se ejecutará de manera consensuada y 
colaborativa. Estos roles no siempre eran los mismos entre los 
alumnos, con la finalidad de que todos tuvieran la oportunidad de 
participar de las responsabilidades asumidas en el momento en la 
consecución de la actividad presentada. 
En relación a esto último, se tiene un diseño pedagógico que no 
solo integra tecnología desde la mirada curricular, sino que 
también fortalece el aprendizaje activo y participativo de los 
alumnos, y que según [9], “…son necesarios en la edad preescolar 
dado las características del pensamiento de los niños en esta etapa 
y que, principalmente, favorece el desarrollo de la manipulación, 
nociones espaciales proyectivas, lenguaje, trabajo cooperativo, 
como también se afianzan la interacción niño-adulto”. 
En este mismo orden y dirección, y como una manera de que los 
alumnos alcanzaren los objetivos establecidos en el currículo para 
el segundo nivel de transición, se estableció que la incorporación 
del e-Blocks estuviera supeditada en el contexto del apoyo 
educativo, como una manera de aportar al desarrollo en el núcleo 
de aprendizajes como es el de las - relaciones lógico-matemáticas 
y cuantificación - para el nivel de transición citado, aprendizajes 
que se deberían manifestar a través de las habilidades cognitivas 
implícitas para cada contenido curricular, contribuyendo 
probablemente a la prevención de las dificultades de aprendizaje 
de los alumnos en este escenario curricular y didáctico. 
Sobre la base de lo expuesto, las habilidades cognitivas a 
desarrollar por los alumnos deberían estar en concordancia con la 
propuesta didáctica elaborada por la educadora de párvulos que 
consignó en la “Guía Digital de Buenas Prácticas” de la clase 
respectiva, información que recogía el investigador a través de la 
Bitácora Virtual en el ámbito de la investigación no participativa. 
3.1 Por qué el e-Blocks en educación 
parvularia 
Según, [16] el e-Blocks, “…permite el desarrollo de actividades  
colaborativas, pues  está diseñado  para  ser usado  en  equipos  de  
trabajo  de  6 niños, creando un  ambiente  propicio para   
compartir,  intercambiar  ideas, debatir, desarrollar  el 
pensamiento  crítico y promover  la participación y el liderazgo, 
permitiendo la  construcción  autónoma del   conocimiento en un 
ambiente colaborativo de  aprendizaje”. 
En el ámbito de contenidos asociados al lenguaje, el e-Blocks ha 
sido un aporte no solo desde el desarrollo de habilidades sociales, 
sino que también desde la mirada de la escritura. En [8], los niños 
y niñas “…han aprendido a trabajar en equipo, distribuyéndose 
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funciones y respetando los turnos de los miembros del grupo”. 
Igualmente, para [16], “… el software  educativo e-Blocks 
potencializa las prácticas de escritura y de escritura y fortalece los 
procesos  de  inclusión  en las aulas.  Es  un  sistema multi-
sensorial que  estimula  el aprendizaje  visual, auditivo y 
cenestésico, favoreciendo así  el  desarrollo de múltiples  estilos 
de aprendizaje”. 
3.2 Objetivo general 
a) Diseñar e implementar la estrategia pedagógica como es el 

aprendizaje colaborativo a través de una intervención 
psicopedagógica dada por la integración del e-Blocks en el 
aula para el núcleo relación lógico-matemática y 
cuantificación de modo que permita el desarrollo de 
habilidades cognitivas en los estudiantes del segundo nivel 
de transición. 

3.3 Objetivos específicos 
a) Mencionar las características pedagógicas y tecnológicas 

del e-Blocks como herramienta de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

b) Describir las acciones efectuadas para apoyar el escenario 
didáctico con la incorporación del e-Blocks. 

c) Diferenciar las habilidades cognitivas que se desarrollan en 
los estudiantes del segundo nivel de transición. 

d) Implementar un curso modalidad semi-presencial sobre el e-
Blocks para que sea parte del quehacer pedagógico del 
profesorado para el segundo nivel de transición (ámbito 
relación con el medio natural y cultural). 

e) Proponer un banco de buenas prácticas sustentadas en Guías 
Didácticas con la incorporación del e-Blocks para el núcleo 
de aprendizajes, relación lógico-matemática y 
cuantificación. 

3.4 Formulación del problema 
De acuerdo a las características de la investigación, se plantea: 
¿Existen diferencias en el desarrollo de habilidades cognitivas en 
el núcleo relación lógico-matemática y cuantificación (variable 
dependiente) entre los estudiantes de segundo nivel de transición 
que han usado el e-Blocks y aquellos que no lo han hecho 
(variable independiente)? 
3.5 Planteamiento de las hipótesis 
Por la particularidad de la investigación, cabe distinguir aquí las 
siguientes hipótesis: 
a) Hipótesis Nula (Ho) 

El desarrollo de habilidades cognitivas en el núcleo relación 
lógico-matemática y cuantificación (variable dependiente) es el 
mismo entre los estudiantes de segundo nivel de transición que 
han usado el e-Blocks y aquellos que no lo han hecho (variable 
independiente). 
b) Hipótesis Alternativa (Ha) 

El desarrollo de habilidades cognitivas en el núcleo relación 
lógico-matemática y cuantificación (variable dependiente) es 
mayor entre los estudiantes de segundo nivel de transición que 
han usado el e-Blocks de aquellos que no lo han hecho (variable 
independiente). 
c) Nivel de significación 

Se comprueba la significancia estadística, comparando el valor de 
la U de Mann-Whitney calculada con el valor estadístico de la U de 
Mann-Whitney crítico, obtenido a través de las tablas 
correspondientes: 
Si U de Mann-Whitney calculada ≥ U de Mann-Whitney crítico (α= 
0,05), se acepta Ho y se rechaza la Ha 
Si U de Mann-Whitney calculada < U de Mann-Whitney crítico 
(α=0,05), se rechaza Ho y se acepta Ha 

d) Zona de rechazo 
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se 
rechaza la Ha, es decir si, p(valor) > α 
3.6 Variables de estudio 
La investigación explicativa contempla dos tipos de variables de 
estudio: 
a) Variable independiente, del tipo nominal 

 E-Blocks, es un recurso tecnológico que fomenta la 
colaboración entre los estudiantes, y en donde el aprendizaje 
activo a través de un “aprender haciendo” representa una 
experiencia de tipo social y participativa. Los estudiantes acceden 
a recursos multimedia a través de videos, música, juegos y 
animaciones, que se asocian a contenidos de lenguaje, matemática 
e inglés los cuales forman parte del software e-Blocks. 
b) Variable dependiente, del tipo ordinal 

 Habilidades cognitivas, es una de las dimensiones que 
forman parte de la Taxonomía de Bloom, junto a las socio-
afectivas y psicomotor, y que tienen relación con el fenómeno de 
aprender. Se definen como la disposición que demuestran los 
individuos para hacer algo determinado. Bloom clasifica las 
habilidades cognitivas en orden de complejidad, y atienden a la 
capacidad de escalar de un nivel a otro, cuando el individuo 
integra la información adquirida a través de sus sentidos en una 
estructura de conocimiento que sea pertinente y contextualizado 
para su desempeño individual. 
De manera esquemática se tiene: 

 

Ilustración 2. Variables métricas participantes del estudio de 
investigación. 

Esta variable escalar en función de los resultados obtenidos en el 
Pre-Test y Pos-Test se categorizó conforme a la denominada 
escala penta (cinco intervalos), de puntuaciones agrupadas la 
cual minimiza pequeñas diferencias: 

Penta = 3 + z, en donde z = puntuación típica, o diferencia con 
respecto a la media. Se calcula z como: 

Puntuación típica (z) = puntuación obtenida – media 

  Desviación típica 

De acuerdo a esto se obtuvo el siguiente baremo: 
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Tabla 2. Baremo obtenido para las habilidades cognitivas en 
el Pre-Test y Post-Test través de la escala penta. 

Rango de 
Puntaje 

Habilidad 
Cognitiva 

Penta 

1 - 3 Recordar 1 
4 - 11 Comprender 2 

12 - 25 Aplicar 3 
26 - 34 Analizar 4 
35 - 37 Evaluar 5 

 
3.7 Población 
La población objetivo de la investigación esta conformada por 
niños y niñas de educación pre-escolar que asisten al segundo 
nivel de transición en la comuna de Concepción. 
3.8 Muestra 
La población del estudio o marco de muestreo se obtuvo a través 
de una muestra no probabilística que no incluye ningún tipo de 
muestreo aleatorio. De la misma manera corresponde a un tipo de 
muestreo de carácter intencionado y la conformaron 30 niños y 
niñas que asistieron a un establecimiento cuya dependencia 
administrativa es municipalizada. Sus edades fluctuaron entre los 
5 a 6 años. 
3.9 Características del tipo de estudio 
Fue de tipo explicativo y de naturaleza mixta cuyo objetivo es la 
de interpretar los fenómenos, y busca comprender las causas por 
las que se provoca el fenómeno o un evento en particular. El 
contraste de hipótesis que permitió decidir cuál de las dos 
hipótesis debe aceptarse en base a los resultados obtenidos de la 
muestra se dilucidó a través de la prueba no paramétrica U de 
Mann Whitney de una cola, que se condice de acuerdo a las 
características de la investigación, pues: 
a) Las observaciones que se realizaron en ambos grupos 

fueron independientes 
b) La variable dependiente tiene carácter ordinal, y 
c) Permitió comparar dos grupos de rangos (medianas) y 

determinar con ello que la diferencia no se debe al azar (que 
la diferencia sea estadísticamente significativa) 

Esta prueba no paramétrica permitió comparar el desarrollo de 
habilidades cognitivas entre ambos grupos con relación de 
aquellas variables que no cumplan el requisito de  normalidad. 
Cabe citar, que el estudio contempló también un análisis 
descriptivo de la investigación como una forma de aportar y 
complementar el conocimiento obtenido a través del ámbito 
inferencial. 
3.10 Tipo de diseño de investigación 
El estudio utilizó una metodología mixta cualitativa-cuantitativa, 
y el diseño fue experimental del tipo semi-experimental el cual 
contempló, “grupos no equivalente con pre-test y pos-test”. 
Este tipo  de diseño semi-experimental es muy habitual en la 
educación, pues a menudo es imposible asignar sujetos de manera 
aleatoria. En este escenario se usa grupos intactos de sujetos 
previamente establecidos, pasa un Pre-Test, administra la 
condición de tratamiento a cada grupo y pasa el Pos-Test. 
El enfoque cuantitativo estuvo dado desde una mirada 
transeccional en donde se analizaron los comportamientos de las 
variables a través del tiempo. La mirada cualitativa en el campo 
de estudio estuvo dada por un diseño observacional no 
participativo, en donde la rigurosidad fue parte del proceso 
sistemático de levantamiento de información. Lo expuesto, 
permitió tener una visión global de la investigación, y con ello 

interpretar la realidad en función del comportamiento de los 
actores participantes de la misma. 
3.11 Técnicas de recolección de datos 
a) Test (pre-test / post-test) el cual estuvo conformado por 

diversas actividades que debían desarrollar los niños y 
niñas, y que estaban asociadas a cinco habilidades 
cognitivas conforme a la revisión del marco conceptual, y 
de los aportes dados por Bloom a través de la Taxonomía 
para la era digital. Este Test fue validado por jueces 
expertos con experiencia en educación pre-escolar y 
educación básica. 

b) Bitácora Virtual, tuvo por finalidad sistematizar y registrar 
aspectos asociados a la implementación del escenario 
didáctico de parte de las educadoras de párvulo (aprendizaje 
colaborativo y rincones de aprendizaje) y el ambiente del 
aula, tanto para el grupo control como experimental. 
Aspectos tales como el objetivo de la clase, las habilidades 
cognitivas asociados al objetivo del mismo, acciones más 
frecuentes desarrolladas en los momentos de la clase, inicio, 
desarrollo y termino, problemas detectados, quedaron 
consignadas en este instrumento que era completado por los 
investigadores del estudio. Se realizaron un total de 44 
observaciones no participativas a las aulas del segundo nivel 
de transición. 

c) Registro de observaciones de aula, tenían por objetivo 
describir aspectos emergentes que se producían en las 
interacciones entre los estudiantes y las educadoras de 
párvulos tanto en el grupo control como experimental. 
Además se anotaban observaciones asociadas a la 
interacción de los estudiantes con la tecnología, aspectos 
complementarios asociados al desarrollo de la clase, entre 
otros. 

d) Entrevista estructurada, esta se aplicó a las educadoras de 
párvulo una vez concluido el estudio de investigación. Se 
exploró la percepción de las profesionales en relación a la 
implementación y desarrollo del mismo, las dificultades y 
los aspectos facilitadores del proceso, y la percepción sobre 
la integración de las TIC en el nivel de transición. 

e) Filmaciones, fotografías y diálogos, contribuyeron a 
complementar de manera gráfica y con audio lo que 
acontecía en el aula. Las interacciones de los estudiantes 
con la tecnología, los rincones de aprendizaje y sus 
materiales, el desarrollo de habilidades cognitivas, la 
colaboración en equipo entre los estudiantes tanto en el 
grupo control y experimental permitió analizar y dilucidar 
aspectos críticos de la implementación didáctica del estudio 
de investigación en el aula. que Se realizaron un total de 24 
filmaciones. 

3.12 Procedimiento para el análisis de los 
datos 
Se utilizó el paquete estadístico SPSS. 12 y estadísticos 
descriptivos e inferenciales. 
3.13 Fases de la investigación educativa  
3.13.1 Fases de la investigación 
La intervención sicopedagógica en el contexto educativo, definida 
en [20] como aquel “…trabajo que contribuye a proponer 
soluciones a determinados problemas, y prevenir que se presenten 
otros, al mismo tiempo que la educación que en ellos se imparte 
esté cada vez más adaptada a las necesidades de los alumnos”, 
contempló cuatro etapas esenciales: 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

26

3.13.2 Sensibilización de la iniciativa 
Se desarrolló al inicio de la investigación, y tuvo por objetivo 
comentar los principales aspectos de la investigación a los actores 
educativos. Entre las acciones desarrolladas se citan: 
a) Conversación con las autoridades del establecimiento 

escolar seleccionado (director, jefe técnico, coordinadora de 
Educación Parvularia) sobre los alcances de la 
investigación. 

b) Aplicación de una Encuesta sobre tecnología y docencia a 
las educadoras de párvulos que forman parte de la planta 
docente del establecimiento seleccionado. 

3.13.3 Apropiándose de la iniciativa 
Tuvo por finalidad profundizar en las características de la 
investigación con las educadoras de párvulos y comunidad 
educativa en general, y contempló entre otros aspectos: 
a) Jornada de Difusión sobre la importancia de las tecnologías 

en el ámbito pre-escolar (relevancia del e-Blocks para la 
Educación Parvularia, experiencias internacionales de 
incorporación del e-Blocks en el nivel pre-escolar, diseño de 
la formación de e-Blocks, entre otros aspectos). 

b) Diseño e implementación de los instrumentos de evaluación 
en la Web e impresión de ellos. 

c) Aplicación de una Encuesta sobre tecnología y docencia a 
las educadoras de párvulos que forman parte de la planta 
docente del establecimiento seleccionado. 

d) Selección de las educadoras de párvulos que participaran de 
la investigación y que imparten docencia en el segundo 
nivel de transición. 

3.13.4 Ingresando al escenario didáctico 
Se caracterizó debido al acceso al campo de estudio (sala de 
clases) de parte de los investigadores, con el objeto de recabar 
información sobre la implementación y ejecución de la estrategia 
pedagógica asociada a la metodología diseñada en la oportunidad. 
Se ingresó al aula, en donde la educadora de párvulo desarrolló su 
práctica pedagógica en conjunto con sus alumnos, y conforme a 
los lineamientos dados en su oportunidad. Durante esta etapa se 
utilizaron y se aplicaron la (las): 
a) Bitácora Virtual que consignaba aspectos sobre del 

aprendizaje colaborativo y la división de las tareas entre los 
alumnos, la relevancia de los rincones de aprendizaje, los 
problemas observados, etc. 

b) Filmaciones a las clases del Grupo Experimental y Control. 
En total fueron 50 de ellas (25 para el grupo experimental, y 
25 para el grupo control). 

c) Fotografías,  que retrataban aspectos relevantes de la 
investigación (sorpresa ante los resultados, planificación de 
la profesora en la pizarra para la sesión respectiva, etc.) 

d) Reuniones de evaluación con las educadoras de párvulos 
para reflexionar y encauzar la investigación (contenidos, 
tiempo de ejecución de las unidades, etc.). 

3.13.5 Evaluando el escenario didáctico 
Fue una etapa que se ejecutó de manera paralela a la anterior, y 
representó la instancia en donde los investigadores recabaron 
información de los procesos pedagógicos en el aula. Para ello, se 
procedió a: 
a) Analizar los resultados del Pre-Test y Post-Test desde la 

mirada cualitativa y cuantitativa a través del SPSS. 
b) Analizar las filmaciones desde el punto de vista didáctico 

(desarrollo de los momentos de la clase). 
c) Entrevistar a la educadora de párvulos participante del 

grupo experimental. 
d) Desarrollar el Informe Final con las principales aportaciones 

de la investigación. 

4. RESULTADOS 
Como una forma de estudiar el fenómeno del aprendizaje, los 
resultados se muestran desde dos miradas: 
a) Escenario cuantitativo y/o estadística 
b) Escenario cualitativo y/o descriptivo 

4.1 Escenario cuantitativo y/o estadístico 
4.1.1 Sobre la prueba estadística 
Considerando las características de la investigación, se aplicó la 
Prueba U de Mann-Whitney para una cola. Con relación a ello, se 
decide que: 
De acuerdo a la prueba estadística de U de Mann-Whitney 
calculada para una cola (α= 0,05), cuyo valor fue de U calculado= 
76.5, y que es más alto que valor crítico, U crítico= 55.0; se acepta 
Ho, y se rechaza Ha.  
De manera esquemática se tiene: 
Como U calculado ≥ U crítico (α= 0,05), se acepta Ho y se rechaza la 
Ha. 
Interpretación: 
Con estos datos se expresa que se encontraron evidencias de tipo 
estadística y que afirman que el desarrollo de habilidades 
cognitivas es el mismo entre los estudiantes de segundo nivel 
de transición que han usado el e-Blocks y aquellos que no lo 
han hecho. 
Coincidente con lo expuesto, el valor de probabilidad p(valor) 
obtenido fue de 0.26435, el cual es mayor que α= 0,05. De 
acuerdo a esto, se tiene: 
p(valor) calculado ≥ α. Por tanto, se acepta Ho y se rechaza la Ha.  

La interpretación anterior, se debería a factores de índole 
didáctica, y de tipo socio-demográficos, pues en ambos grupos la 
implementación de las clases y la participación de los estudiantes 
se caracterizaron por qué: 
a) Contempló el mismo núcleo de aprendizaje “relación lógico-
matemática y cuantificación” para el Segundo Nivel de 
Transición, el cual es concebido para interpretar y explicar la 
realidad y resolver problemas de la vida diaria  
b) Se conformaron Rincones de Aprendizaje en el aula, como 
metodología adscrita a la práctica pedagógica, espacios naturales 
en pre-escolar en donde los alumnos a través de una actividad 
desarrollan sus habilidades, y construyen sus propios 
conocimientos 
c) Se realizaron reuniones regulares entre ambas Educadoras de 
Párvulos con la finalidad de cautelar la simultaneidad de los 
contenidos tratados clase a clase, y con ello propender a 
desarrollar las mismas habilidades de acuerdo a una temática en 
particular 
d) Los indicadores socio-demográficos son semejantes: rango de 
edad entre los 5 a 6 años en ambos grupos, y desde el punto de 
vista del genero, 50% mujeres y 50% hombres en cada uno de 
ellos 

4.1.2 Sobre el desarrollo de las habilidades 
cognitivas 
Un aspecto que se consideró relevante en la investigación fueron 
los resultados comparables obtenidos por los alumnos en función 
del desarrollo de las habilidades cognitivas complejas exhibidas 
tanto en el Pre-Test como en el Post-Test, y que muestran matices 
con relación al fenómeno del aprendizaje en sus diversas etapas, 
las que se muestran a continuación: 
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Tabla 3. Desarrollo de habilidades Pre-Test V/s Post-Test 

 
Tabla obtenida con  SPSS. Versión 12.0 

 
Sobre la base de los datos de la Tabla 3, y en comparación con el 
Grupo Control para cada una de las habilidades que se consignan, 
se explicita que: 
En el Grupo Experimental la habilidad cognitiva aplicar tuvo un 
incremento entre el Pre-Test  (42,9%) y el Pos-Test (75,0%). Esto 
tiene coincidencia, con el diseño que tiene el e-Blocks, en donde 
las actividades existentes en el programa permiten al estudiante 
solucionar o resolver problemas del ámbito del  núcleo relación 
lógico-matemática y cuantificación. 
En lo que se refiere a la habilidad cognitiva analizar, se observó 
una disminución en el Grupo Experimental (del 50% a un 30%), 
lo que se explicaría por la ausencia de dos alumnos en el Pos-
Test, y que tenían buen rendimiento (según la Educadora de 
Párvulos), lo que probablemente influyó en los resultados finales 
para esta habilidad en particular. 
Por otro lado, en el Grupo Experimental, se observó una pequeña 
diferencia en la habilidad cognitiva evaluar, entre el Pre-Test 
(42,9%) y el Pos-Test (46,2%), que coincidiría con la manera de 
enfrentar el alumno una actividad matemática y su posterior 
solución con el e-Blocks, más aún cuando ésta se desarrolla de 
manera colaborativa, y en donde el estudiante expresa sus 
opiniones sustentada en criterios establecidos, argumenta o 
justifica su posición y opinión frente a los demás. 
Ahora bien, las diferencias con respecto al desarrollo de las 
habilidades cognitivas antes descritas entre ambos grupos se 
deberían a factores didácticos como: 
i. En el Grupo Control la estrategia pedagógica como es el 

aprendizaje colaborativo no fue parte de la didáctica 
implementada por la educadora en los Rincones de Aprendizaje 
(38%), lo que se tradujo de preferencia en un trabajo individual 
de parte del los alumnos asociado al desarrollo de guías, o de 
actividades monitoreadas (54%). En cambio en el Grupo 
Experimental el aprendizaje colaborativo fue considerado 
estratégico para el desarrollo de las actividades multimediales 
incluidas en el e-Blocks (100%). 

ii. Al mismo tiempo, la sinergia entre el aprendizaje colaborativo 
y el recurso e-Blocks fue clave al momento del desarrollo de 
las habilidades cognitivas, como lo plantea [16], en la que el e-
Blocks permite crear ambientes idóneos “…para compartir, 
intercambiar ideas, debatir, desarrollar el pensamiento crítico y 
promover la participación y el liderazgo, permitiendo la 
construcción autónoma del conocimiento en un ambiente 
colaborativo de aprendizaje”. 

iii. La formación e-Blocks fue un punto estratégico en la 
investigación y para la Educadora de Párvulos del Grupo 
Experimental, pues el diseño de la misma estuvo supeditada a 
relevar “…aspectos metodológicos y de aprendizaje” [III] 

asociados a la incorporación del recurso tecnológico en donde 
la Taxonomía de Bloom fue un referente transversal durante 
toda la formación proponiendo entornos interactivos y 
centrados en el alumno que confluyeron en el desarrollo de 
habilidades cognitivas para el núcleo de aprendizaje “relación 
lógico-matemática y cuantificación”. 

4.2 Escenario cualitativo y/o descriptivo 
4.2.1 El mediador del proceso de aprendizaje con los 
e-Blocks: la educadora de párvulos 
Las apreciaciones de la educadora de párvulos con respecto a las 
tecnologías y su importancia en el aula estaban focalizadas al 
considerarlas solo como herramientas “…que a través del juego 
permitían desarrollar nuevas habilidades”.1 
No obstante, luego de la formación recibida durante la 
investigación su función mediadora estuvo relacionada con 
“…dirigir disciplinadamente a sus alumnos a través de contenidos 
secuenciados – disponibles en el e-Blocks - de acuerdo a la 
Taxonomía de Bloom, lo que permitió concretar un aprendizaje 
más asertivo, y a un mayor y mejor desarrollo de sus habilidades 
no solo en matemáticas, sino que también en comunicación, 
sociales....”. 
La frecuencia de uso del e-Blocks fue de tres veces a la semana, 
una hora cada día, “…tratando uno o más contenidos cada día por 
grupo, mientras los demás grupos esperaban su turno para utilizar 
el e-Blocks, desarrollando los mismos contenidos en los rincones 
de aprendizaje preparados en la oportunidad”. 
Cabe agregar, y con respecto a la formación recibida, la 
educadora de párvulos, considera que lo más relevante fue 
“…recordar la Taxonomía de Bloom, aprender a identificar el 
objetivo y utilidad de las tecnologías, aspectos importantes para 
comprender el objetivo del e-Blocks”. Para ella, fue “…ingresar a 
un mundo nuevo el cual recién empieza a conocer”. A modo de 
sugerencia plantea que sería interesante “…tal vez recordar el 
objetivo de los rincones, mostrar un poco como la metodología de 
los rincones se asocia con la metodología de los e-Blocks…a 
pesar que en el curso se encontraba un enlace sobre e-Blocks y los 
rincones de aprendizaje que fue muy demostrativa”. 
5. CONCLUSIONES 

Los alcances de las conclusiones se abordan de diferentes aristas, 
entre las que se citan: 
a) Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo sustentado en Rincones de 
Aprendizaje fue una estrategia didáctica que se vió fortalecida con 
la inclusión del e-Blocks más aún cuando los contenidos 
multimediales e interactivos de este recurso tecnológico hacían 
sinergia con los planes curriculares para la Educación Parvularia, 
en particular con el núcleo de aprendizaje, relación lógico-
matemática y cuantificación. De hecho, lo recogido a través de la 
Bitácora Virtual para las actividades diseñadas en el e-Blocks, 
coincidió por ejemplo en que: 
…existe un Total de Acuerdo (86%) en que la comunicación fue 
fluida entre los estudiantes durante el desarrollo de una 
actividad…existe un Total de Acuerdo (93%) en que se ayudan 
entre sí en la tarea encomendada…un Total de Acuerdo (86%)  en 
que están interesados en la tarea presentada…un Acuerdo (79%) 
en que se cumplen los roles durante el desarrollo de la 
actividad…y para finalizar, un Total de Acuerdo (100%) dedican 
tiempo a realizar la tarea presentada en el e-Blocks. 
b) Rincones de Aprendizaje 

                                                           
1 Respuestas dadas en la entrevista por la educadora de párvulos que 
participó del Grupo Experimental. 
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Cabe agregar que los Rincones de Aprendizaje como espacios 
delimitados en el aula y de la cual el e-Blocks formó parte durante 
la investigación (léase rincón e-Blocks), representó el sector en 
donde no solo se desarrollaron habilidades cognitivas, sino que 
también habilidades sociales y/u otras (tecnológicas). Se recuerda 
que en el Grupo Experimental la habilidad cognitiva aplicar tuvo 
un incremento entre el Pre-Test  (42,9%) y el Pos-Test (75,0%). 
Esto tiene coincidencia, con el diseño que tiene el e-Blocks, en 
donde las actividades existentes en el recurso tecnológico 
permitieron al estudiante solucionar o resolver adecuadamente 
problemas del ámbito del  núcleo de aprendizaje antes citado. 
Por otro lado, en el Grupo Experimental, se observó una pequeña 
diferencia en la habilidad cognitiva evaluar, entre el Pre-Test 
(42,9%) y el Pos-Test (46,2%), que coincidiría con la manera de 
enfrentar el alumno una actividad matemática y su posterior 
solución con el e-Blocks, más aún cuando ésta se desarrolla de 
manera colaborativa, y en donde el estudiante expresa sus 
opiniones sustentada en criterios establecidos, argumenta o 
justifica su posición y opinión frente a los demás. 
 
 
c) Escenario didáctico con la inclusión del e-Blocks 

En el orden de las ideas anteriores, la planificación pedagógica y 
didáctica de la clase obedeció a diseñar e implementar los 
espacios de parte del profesor para que los alumnos alcancen los 
aprendizajes esperados en un tiempo acorde a la realidad escolar. 
En este caso, los momentos como el inicio, el desarrollo y cierre 
representan para el profesor instancias flexibles para ir evaluando 
el desempeño de los alumnos, de modo que tengan sinergia con 
las necesidades que se vayan planteando en su momento, 
redefiniendo si fuesen necesarias las actividades para la 
consecución del aprendizaje esperado. 
La inclusión del e-Blocks, como un recurso de apoyo para el 
proceso educativo debe focalizarse en el desarrollo de la clase, 
más aún por ser el punto de inflexión de la planificación didáctica, 
representando el espacio justo para que los aprendizajes esperados 
se vayan dilucidando a través de la participación activa de los 
alumnos en los Rincones de Aprendizaje. 
Según se visualizó en la investigación, en el Grupo Experimental 
en donde se incorporó el e-Blocks, el desarrollo de la clase se 
llevó a cabo en un 100%, comenzando con las instrucciones de la 
clase en un 57%, y en donde la educadora de párvulos fomentó la 
participación activa de los alumnos para lograr los aprendizajes en 
un 90% de los casos, aspectos esenciales para la obtención de 
aprendizajes.  
Hecha la observación anterior, se considera, que se deben mejorar 
aspectos formales de la planificación didáctica, como es explicar a 
los alumnos el objetivo de la clase (19%), asociar los contenidos 
curriculares al entorno del alumno (33%), y desarrollar las 
actividades a nivel de todo el curso (24%). 
A pesar que el e-Blocks dispone de ambientes digitales de 
evaluación para cada una de las actividades diseñadas conforme al 
contenido curricular y que son atendidas en el Rincón de 
Aprendizaje por los alumnos, la educadora de párvulos debe 
explicitar al curso como se evaluará la actividad (¿Qué se hará, 
¿Cómo se hará?), escenario que estuvo ausente durante el 
desarrollo de la investigación. 
Resulta oportuno mencionar, que el apoyo  y orientación de la 
educadora de párvulos, específicamente cuando se trabajó con el 
e-Blocks fue recurrente y necesario para que los alumnos 
navegasen adecuadamente por las unidades y actividades del e-
Blocks  

De hecho, existe un Total de Acuerdo (100%), que le preguntas a 
la educadora de párvulos cuando tienen alguna duda sobre el 
desarrollo de una actividad en el e-Blocks. 
d) De la educadora de párvulos 

Uno de los aspectos esenciales en la investigación y que 
representa una propuesta para las implementaciones del e-Blocks 
en el contexto educativo, fue el rol que desempeño la educadora 
de párvulos en el aula como guía del proceso de aprendizaje, lo 
que coincide con lo que expresa en la entrevista que fue “… 
dirigir disciplinadamente a sus alumnos a través de contenidos 
secuenciados – disponibles en el e-Blocks”. Para poder llevar a 
cabo lo expuesto, desarrolló en la mayor cantidad de las veces las 
siguientes acciones: 
• Presentó la actividad a través de instrucciones en el inicio de 

la clase (57%). 
• Conformó los equipos y distribuyó roles entre los alumnos. 
• Desarrollo las actividades asociadas al núcleo de aprendizaje, 

relaciones lógico-matemáticas y cuantificación con la 
inclusión del e-Blocks 

• Monitoreo la interacción de los equipos como un facilitador 
(orientó y retroalimentó) el desarrollo de la actividad 

Para concluir, se cita la evaluación de la actividad, la que estuvo 
definida en sus inicios por una autoevaluación que hacían los 
alumnos al terminar la actividad desarrollada, y la evaluación 
posterior dada por la educadora de párvulos, asociada a una 
reflexión sobre los desafíos planteados durante la ejecución de la 
actividad en particular. 
e) Formación 

El e-Blocks correspondió a un recurso multimedia e interactivo 
cuyo aporte estratégico va acorde con los planes y programas 
existentes en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Lo ideal, es que si se logra invertir en su adquisición no se 
convierta en un recurso tecnológico adicional que pase a formar 
parte del escaparate o estantería del establecimiento, y su 
utilización quede relegada a su uso de manera esporádica en 
beneficio de los alumnos. 
En efecto, “…no se puede negar que en las escuelas e 
instituciones educativas se ha producido un notable avance, y uno 
de ellos se refiere a la diversidad de medios y recursos…que el 
profesor tiene a su disposición para llevar a cabo sus diversas 
actividades. Sin embargo, la realidad es que no llegan a ser tan 
utilizadas como cabría esperar…una de las variables que 
influye…es la falta de capacitación que el profesorado tiene para 
utilizarlas  técnicamente e incorporarlas en su práctica educativa” 
[3]. 
Es evidente entonces, que la formación es clave para que su 
incorporación sea un factor que fomente su uso e inclusión de 
manera frecuente en las prácticas escolares del profesor o 
educadora de párvulos. 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido 
explicitando, se diseñó una formación que permitiese ir 
gradualmente y de manera escalonada incorporar el e-Blocks en la 
práctica pedagógica desde la mirada didáctica, y que concluyó 
con un compartir conocimientos y aprendizajes entre los 
participantes como una manera de relevar los aportes asociados a 
la simbiosis del desarrollo de habilidades cognitivas, aprendizaje 
colaborativo, y la tecnología propiamente tal. 
6. CONSIDERACIONES FINALES 
Diversos estudios se han realizado y han contemplado el 
desarrollo de habilidades cognitivas con uso de TIC en los 
alumnos en la actualidad [21], [22]. Es un escenario educativo 
que incorpora la tecnología en el fenómeno del aprender, el cual 
éste último es un proceso complejo por la variedad de ámbitos a 
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considerar en su adquisición: biológico, social, educativo, 
tecnológico, por citar. Para comprender el aprendizaje, la 
Taxonomía de Bloom representa un escenario que permite 
dilucidar lo expuesto, más aún pues contempla una dimensión 
cognitiva conformada por habilidades desde las más simples a 
las más complejas, y que muestran el progreso alcanzado por un 
alumno para una actividad en particular. 
Cabe hacer notar que en esta investigación las dos primeras 
categorías de la dimensión cognitiva, como el recordar y el 
comprender, no fueron significativas y no se manifestaron por el 
peso evaluativo de ellas en el Pre y Post-Test. No obstante, el 
aprendizaje alcanzado por los alumnos al interactuar con el e-
Blocks evidencia el logro de habilidades cognitivas, como son el 
aplicar y evaluar, dado principalmente por las características del 
panel sensorial el cual pre-dispone a los alumnos a resolver 
problemas propios del Segundo Nivel de Transición del núcleo 
de aprendizaje “relación lógico-matemática y cuantificación”, el 
cual dispone de recursos multimediales e interactivos sugestivos 
para los alumnos. 
El promover habilidades cognitivas estratégicas en el aula con la 
incorporación de las tecnologías, que [22] las denominan de 
“…orden superior, como el análisis, como la síntesis, toma de 
decisiones”, debe ser el foco para ir respondiendo a las 
exigencias del proyecto educativo de la escuela, como también a 
las exigencias que plantea la sociedad del conocimiento a los 
alumnos del siglo XXI. 
Para que suceda lo anterior, es menester que se formalice y se 
incorpore en las prácticas pedagógicas el uso adecuado y 
didáctico de las TIC, lo que conllevará a que “… los estudiantes 
amplíen sus conocimientos, desplieguen habilidades superiores 
(cognitivas y psicosociales) y adquieran nuevos aprendizajes” 
[22]. 
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ABSTRACT 
In this paper, we present a bibliographic review related to the 
digital text books, describing the principal characteristics, 
international experiences of use, learning and questions about 
the future of these type of resources. 

Digital textbooks are characterized by their ease of update, 
interactivity, flexibility, adaptability, integration of multimedia, 
autonomy in use; they are a reality in different context 
education, and increasingly will require more answers about 
how to design them, how to integrate them into teaching practice 
and how to support users in the process of appropriation for the 
best use of the potential offered. Diverse investigations inquiries 
regarding its use, impact & learning, even though there are not 
many differences in learning between printed textbooks and the 
different types of digital textbooks, they report that digital 
textbooks develops different skills, such as metacognitive 
capacities, self-regulated learning abilities, search for 
information, problem solving abilities, intrinsic motivation and 
reflective capacity.  

This is why exists the challenge of rethinking the current design 
of digital textbooks from the pedagogical and technological 
point of view, making them more efficient and with learning 
experiences that take advantage of the opportunities of 
technology and 21st century learners. 

RESUMEN 
En este artículo, se presenta una revisión bibliográfica 
relacionada con los textos escolares digitales, describiendo sus 
principales características, experiencias internacionales de uso, 
aprendizajes e interrogantes respecto al futuro de este tipo de 
recurso digital de aprendizaje.  
Los textos escolares digitales se caracterizan por su facilidad de 
actualización, interactividad, flexibilidad, adaptabilidad, 
integración de multimedia, autonomía en el uso; son una 
realidad en distintos contextos educativos, y cada vez se 
requieren más respuestas respecto a cómo diseñarlos, cómo 
integrarlos en la práctica pedagógica y cómo apoyar a los 
usuarios en el proceso de apropiación para el mejor 
aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen. Diversas 
investigaciones indagan respecto a su uso e impacto en el 
aprendizaje, si bien no son muchas las diferencias en relación al 
aprendizaje encontradas entre los textos escolares impresos y los 
distintos tipos de textos escolares digitales, se reporta el 
desarrollo de diversas habilidades a partir del uso de los libros 
de textos digitales, tales como capacidades metacognitivas, de 
autorregulación del aprendizaje, búsqueda de información, 

resolución de problemas, motivación intrínseca y capacidad 
reflexiva. 
Estos hallazgos plantean el desafío de repensar el diseño actual 
de los textos escolares digitales tanto desde el punto de vista 
pedagógico y tecnológico, haciéndolos más eficientes y con 
experiencias de aprendizaje que aprovechen las oportunidades 
de las tecnologías y acordes a los aprendices del siglo XXI. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.2 [User Interfaces]: Evaluation/methodology.  

General Terms 
Measurement, Documentation, Experimentation, Human 
Factors, Theory. 

Keywords 
Libro digital, Texto Escolar Digital, Aprendizaje, Texto Escolar 
Digital Interactivo, Diseño de textos digitales. 

1. INTRODUCCIÓN 
El desarrollo tecnológico y de las comunicaciones e Internet han 
permitido ampliar las paredes del aula, repensar el sistema y el 
proceso educativo e integrar nuevos recursos de aprendizaje. El 
mercado de los libros digitales ha aumentado de manera 
exponencial en los últimos años, son cada vez más las personas 
que adquieren a través de Internet copias digitales de los libros 
que desean, esto debido a diversos factores tales como menor 
costo por libro, rapidez en el acceso al libro deseado, y la pronta 
actualización. Es por esto, que hoy en día muchos libros salen a 
la venta primero en su versión digital y posteriormente se realiza 
la venta y distribución a través de las versiones impresas. Según 
un reporte realizado por Miller & Bowman[1] desde abril del 
año 2011 en Amazon la venta de libros digitales superó a la de 
libros impresos. Sin embargo, cabe señalar que si bien la venta 
de libros digitales presenta un aumento significativo, aún es 
mínima en relación a la venta de ediciones impresas[2]. 
Otro aspecto que ha modificado el consumo de los libros 
digitales es la masificación y mejora en la calidad de los 
dispositivos de lectura móviles tales como e-text readers, iPAD 
de Mac, diversos modelos de tablet, y teléfonos celulares con 
mayores capacidades, tamaños y calidades de pantalla. Esta 
masificación ha implicado el acceso del mundo adulto pero 
también de jóvenes y niños quienes cada vez disponen de más 
tecnología a su alcance en sus hogares y lugares de estudio. 
Los hallazgos y aprendizajes expuestos en este artículo 
mencionar que estos insumos están siendo utilizados en el 
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diseño conceptual y desarrollo tecnológico de un Texto Escolar 
Digital Interactivo (TEDI) en el marco de un proyecto de 
investigación, FONDEF, CONICYT, Chile, realizado por el  la 
Universidad de la Frontera. 

 

2. LIBRO DIGITAL Y TEXTO ESCOLAR 
DIGITAL 
Un libo digital (e-book) no es lo mismo que un texto escolar 
digital, sin embargo ambos han sido utilizados y estudiados en 
relación a su uso educativo. En 1971 Michael Hart desarrolló el 
proyecto Gutenberg el cual inició con la idea de disponer en un 
computador versiones electrónicas de libros impresos y lo 
definió como “libro electrónico”. Han pasado 40 años y esos 
primeros intentos de digitalización y masificación se han hecho 
realidad, libros de las más distintas áreas de especialidad 
cuentan con una versión digital y están disponibles online para 
ser descargados en forma gratuita o a través de un pago que 
habitualmente es menor que su versión impresa.  
Se define libro digital  como “un libro al cual se accede a través 
de un computador u otros dispositivos electrónicos, que se 
encuentra disponible en múltiples formatos y que puede ser 
impreso en papel” [3]; Daniel & Willingham [4], establecen que 
un libro digital es muy similar a un libro impreso y en esencia lo 
que cambia es el soporte de la lectura, los lectores los utilizan 
con fines personales y de entretención. 
Por su parte, un Texto Escolar Digital (Digital Text Book) es un 
recurso que tiene como objetivo el aprendizaje de ciertas 
temáticas, propone de manera implícita un modelo instruccional 
el cual se evidencia a través de la forma en que entrega los 
contenidos y del tipo de interacción que ofrece al usuario [4]. 
En la estructura de los textos escolares digitales los estudiantes 
pueden acceder a funciones interactivas, que les permiten 
manipular el contenido de variadas maneras, por ejemplo a 
través del acceso a material de referencia, diccionarios, 
problemas y ejercicios adecuados al nivel de los usuarios o a 
través de ambientes con diversos tipos de test y evaluaciones en 
las que el feedback es un elemento distintivo [5].  
Considerando lo reciente del tema, no existen aún definiciones 
únicas o lineamientos comunes respecto a lo que es un texto 
escolar digital, menos aún se dispone de estándares asociados a 
su desarrollo tecnológico y pedagógico. Esto se traduce en la 
existencia de una amplia y variada oferta en cuanto a sus 
propuestas pedagógicas y de uso, como en relación a las 
herramientas tecnológicas y posibilidades de interactividad y 
comunicación que proveen. 
Por sus características multimediales y de interactividad este 
tipo de libro proporciona al estudiante contenidos, como 
videoclips, animaciones y realidad virtual, para su uso tanto en 
la escuela como en el hogar, ampliando los escenarios de 
aprendizaje sin las limitaciones de tiempo y espacio. Asimismo, 
tienen el potencial de permitir construir y crear conocimiento no 
sólo en una modalidad de trabajo individual, sino también en el 
contexto de comunidad de aprendizaje, apoyando la gestión de 
las actividades de enseñanza y aprendizaje en el que interactúan 
profesores y alumnos. Los estudiantes pueden crear sus propios 
contenidos mientras usan el texto escolar digital, subrayando las 
partes importantes, tomando notas, y combinando los contenidos 
enriquecidos, personalizándolos y aprendiéndolos. 

La idea detrás de este tipo “libro de texto” se fundamenta en la 
siguiente definición “el nuevo libro no será solo texto e imagen 
estática. Cualquier combinación o incrustación de medios debe 
ser posible: video, audio, presentaciones, simulaciones, datos 
dinámicos fruto de consultas a bases de datos externas, etc. 
Tampoco tiene por qué seguir siendo “lineal”: su estructura de 
navegación puede ser fijada por el autor o se puede dejar a la 
voluntad e intereses de cada lector: un “hipermedia” [6]. 
 

3. ACCESO A LOS TEXTOS ESCOLARES 
DIGITALES 
Desde el punto de vista de la distribución, actualmente la 
mayoría de los libros de texto electrónicos residen físicamente 
en los servidores de las editoriales, por lo tanto lo que se compra 
es el acceso de los alumnos durante cierto tiempo a los 
materiales disponibles según asignaturas. Los materiales 
funcionan únicamente en la plataforma de la editorial, 
permitiendo un “valor agregado” a los textos en papel. Por 
ejemplo, herramientas para que los profesores puedan elaborar y 
distribuir actividades didácticas para sus estudiantes (aunque 
sólo para ellos, no para compartir con otros docentes), la 
funcionalidad "modo espía", para que los padres y madres 
puedan entrar y ver los progresos de sus hijos, las faltas, los 
deberes, etc. Incluso herramientas para comunicarse vía Internet 
con los profesores a través de la plataforma. Es posible además 
crear comunidades donde se puede compartir y debatir sobre los 
contenidos y adecuarlos a los contenidos entregados a los 
alumnos [6]. 
 

4. Experiencias de uso de Textos Escolares 
Digitales 
Diversas han sido las iniciativas implementadas por los 
gobiernos, las instituciones de educación superior, las empresas 
desarrolladoras de hardware y software así como las editoriales 
respecto a la creación de libros digitales interactivos. 
Entre estas iniciativas cabe destacar la del gobierno de Corea 
que desde el año 2008 ha desarrollado la iniciativa Digital Text 
Book1, en la que a través de un plan piloto de 100 
establecimientos, se han entregado dispositivos móviles a los 
estudiantes de segundo ciclo básico para las asignaturas de 
Coreano, Inglés, Matemáticas, Sociología, Ciencias y Música. 
Las evaluaciones realizadas a este proyecto han permitido 
identificar fortalezas y debilidades de la propuesta. Desde el 
punto de vista pedagógico han recabado antecedentes respecto al 
modelo de aprendizaje implícito en los libros, tipo de 
actividades a desarrollar, interfaz, navegación y simplicidad de 
uso, consideración de las habilidades de los docentes para 
utilizar los libros, entre otras. Estos aspectos han sido 
considerados en las actualizaciones y en su implementación 
2012. 
Asimismo, es interesante el caso del estado de California en 
Estados Unidos con la implementación de una estrategia de uso 
de libros digitales 2 que comenzó a implementarse el año 2009, 
destinada a educación secundaria y considera la entrega de 
laptops (computadoras portátiles) a los estudiantes quienes a 

                                                                 
1 http://www.edunet4u.net/engedunet/bs_01_01.html 
2 http://www.clrn.org/fdti/ 
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través de un sistema en línea de distribución y gestión de textos, 
acceden a los contenidos escolares descargables en sus equipos 
portátiles. Esta iniciativa lleva años de implementación y ha ido 
aumentando las asignaturas consideradas y los cursos 
implicados. Igualmente, cabe mencionar que con el desarrollo 
de la experiencia también han ampliado el tipo de texto digital, 
incluyendo en la oferta textos no interactivos basados en lectura 
hasta textos con un mayor nivel de multimedia e interactividad. 
También es notable la estrategia eText3, desarrollada por la 
Universidad Indiana en forma masiva a partir del año 2012[7]. 
Esta iniciativa tiene como objetivo integrar el uso de nuevos 
recursos didáctico tecnológicos en el proceso de formación de 
110.000 estudiantes universitarios. El eText, se define como 
una versión digital de los libros de texto que incluye otros 
recursos educativos como ejercicios, tutoriales, videos, 
simulaciones y software interactivo, cabe destacar que esta 
iniciativa hace una mezcla entre los textos enriquecidos y los 
libros digitales tradicionales.  La universidad pone a 
disposición de los docentes y estudiantes un market place con 
estos recursos provistos por distintas empresas editoriales, los 
cuales son seleccionados por los docentes para sus asignaturas y 
posteriormente pueden ser descargados a los equipos móviles 
(celulares, tablet) y laptops de los estudiantes. Se destaca 
también el Texto Escolar Digital Interactivo (TEDI) [8] 
diseñado por el Instituto de Informática Educativa de la 
Universidad de La Frontera, es un recurso de enseñanza y 
aprendizaje que, basándose en unidades curriculares de 
aprendizaje, permite el desarrollo, adaptación, uso y gestión de 
contenidos y actividades pedagógicas personalizadas, 
interactivas y colaborativas, para ser utilizadas en contextos 
locales y distribuidos, por parte de estudiantes, docentes y 
editoriales.  Entre las potencialidades del TEDI se destacan: (i) 
selección y definición de contenidos para crear clases 
personalizadas, (ii) animaciones y recursos multimediales que 
enriquecen los contenidos, (iii) acceso a contenidos ampliados 
disponibles en la web, (iv) ejercicios interactivos con 
retroalimentación inmediata, adaptada a la trayectoria de 
aprendizaje de los estudiantes, (vii) simulaciones y recursos de 
aprendizaje que permiten crear escenarios en los que los 
estudiantes pueden ensayar ideas y conceptos, (vii) Actividades 
colaborativas a través de las cuales los estudiantes podrán crear 
y desarrollar proyectos y actividades entre sus compañeros y/o 
estudiantes de otros lugares o países y (viii) un sistema de 
gestión de la enseñanza para apoyar al profesor en el diseño e 
implementación de diversas estrategias. Actualmente se 
encuentra en la fase final del desarrollo tecnológico y de pruebas 
de usabilidad e impacto con 2 unidades específicas para las 
asignaturas de Matemáticas en quinto año básico y de Ciencias 
Naturales para segundo año medio y comenzará su evaluación. 
Al realizar un análisis de los textos digitales disponibles y a 
partir de la revisión bibliográfica realizada, es posible establecer 
la existencia de una oferta diversa en relación con las propuestas 
pedagógicas y las herramientas tecnológicas disponibles. En 
particular, en el mercado actual es posible clasificar los textos 
escolares digitales como pertenecientes a los siguientes grupos: 
1. Textos con baja interactividad y gestión tecnológica, con 

contendidos extensos, y un modelo pedagógico 
enciclopédico. Este tipo de libros no consideran el 
desarrollo de actividades  de aprendizaje y sólo incorporan 

                                                                 
3 http://etexts.iu.edu/index.php 

herramientas tales como: marcador avance de lectura, 
etiquetas. Se utilizan preferentemente en educación 
universitaria y corresponden a los que son desarrollados 
por ejemplo para el dispositivo de lectura Kindle 
(https://kindle.amazon.com/). 
 

2. Textos con baja interactividad, centrados en el contenido 
con un modelo mixto de aprendizaje. Integran el uso de 
herramientas simples tales como marcadores, fotos y videos 
y proponen actividades de aprendizaje no interactivas. Su 
uso preferente es en el mundo escolar y universitario, entre 
los que es posible mencionar: e-Texts de la Universidad de 
Indiana (http://etexts.iu.edu/index.php). 

 
3. Textos con un mayor nivel de interactividad, centrados en 

el estudiante, que desarrollan los contenidos a través 
unidades de textos relativamente pequeños (no más de una 
página), en los que se integra el uso de videos y 
simulaciones para la explicación de contenidos, y que 
proveen actividades con un nivel de interacción o 
multimediales simple, tipo ensayo/error y 
pregunta/respuesta. Su uso está destinado preferentemente 
al mundo escolar y un ejemplo de este tipo de recursos es: 
Inkling (http://www.inkling.com) y Digital Text - Libros de 
Texto Multimedia” (http://www.digital-text.com).  

 
4. Textos de alta interactividad centrados en el estudiante, a 

través del desarrollo de actividades multimediales e 
interactivas por sobre la exposición de contenidos,  con un 
alto nivel de retroalimentación y que permiten el uso 
adaptativo a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Este tipo de texto está destinado al sistema 
escolar, su uso es el menos masivo y como ejemplo es 
posible mencionar: Digital Text Book Corea 
(http://www.edunet4u.net/engedunet/bs_01_01.html). 

La siguiente figura ilustra la distribución de los libros digitales 
según su nivel de interactividad y provisión de contendidos [9]: 
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Figura 1. Clasificación de Textos Escolares Digitales, según 
niveles de interactividad 
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5. USABILIDAD Y APRENDIZAJE E 
IMPACTO 
5.1 Usabilidad 
Los distintos estudios de resultados de usabilidad y aprendizaje 
con textos escolares digitales se han realizado en su mayoría en 
contextos de uso a nivel universitario o con estudiantes de los 
últimos años de secundaria. En general, se ha indagado sobre el 
uso de textos con baja interactividad, centrados en el contenido 
con un modelo mixto de aprendizaje donde lo que se ha 
modificado es el acceso a los recursos de aprendizaje a través de 
un texto escolar digital y no necesariamente las estrategias 
didácticas para el uso de estos libros.  
En la misma línea, distintos reportes señalan que a pesar de 
haber aumentado acceso, disponibilidad y facilidad de uso, los 
textos escolares digitales no son tan populares entre los 
estudiantes. Bennett y Landoni [10] encontraron que en muchos 
casos la calidad y la resolución de pantalla utilizada para el uso 
de los textos digitales no es compatible con la resolución que 
requiere el cerebro y el ojo humano lo que implica un esfuerzo 
superior y una mayor fatiga visual. Por su parte, Shepperd [11] 
indagó respecto a las preferencias y resultados de uso de los 
textos digitales por estudiantes de psicología, en su 
investigación los participantes optaban por desarrollar una 
unidad utilizando un texto digital o su versión en papel, 
resultando relevante que aquellos estudiantes que habían 
utilizado textos digitales con anterioridad optaron por utilizar 
textos impresos y aquellos estudiantes que en el período de 
investigación utilizaron textos digitales, al finalizar la 
experiencia manifestaron que si tuvieran la opción de elegir, no 
utilizarían textos digitales otra vez. Consistentemente, Liu [12] 
encontró que los individuos habitualmente prefieren leer 
documentos impresos por sobre digitales cuando leen 
comprensivamente por largos períodos de tiempo; de igual 
manera Coleman [13] plantea que al parecer el uso de libros 
digitales es un adecuado modelo de distribución y actualización 
pero no necesariamente la mejor forma de leer. En distintas 
investigaciones, Noyes & Garland [14, 15] encontraron que 
estudiantes universitarios prefieren aprender utilizando textos 
impresos por sobre textos digitales. Por el contario Weisberg 
[16] realizó un estudio longitudinal en el cual los estudiantes al 
finalizar el proceso manifestaron su preferencia por el uso de 
libros de texto digital por sobre libros impresos, en este caso 
durante el primer año de la experiencia el reportó que los 
estudiantes no se sentían conformes con el recurso, sin embargo 
a mediada que fueron apropiándose de su uso y de las 
herramientas que el libro de texto digital proveía, tales como: 
tomar nota, subrayar, buscar, entre otras, su nivel de satisfacción 
y facilidad de uso aumentó, incrementándose la aprobación del 
uso del recurso. 
Se debe destacar que actualmente los usuarios desean incorporar 
en sus hábitos el uso de textos impresos, sin embargo la 
usabilidad es un problema que se debe tener en cuenta, en este 
sentido si la tecnología es percibida como fácil de utilizar el 
individuo estará dispuesto a adoptarla y utilizarla en el futuro 
[17].  

5.2 Aprendizaje e Impacto 
Respecto al uso e impacto de las TIC, un informe emitido por 
NESTA (UK Innovation Fundation) [18], establece que la 
tecnología no tiene un impacto en sí misma, si no que todo 
depende cómo sea utilizada. Basándose en el análisis de las 

acciones realizadas por los estudiantes, y en la forma en que 
ellos se organizan y estructuran, identificaron ocho enfoques de 
aprendizajes con tecnología que han probado ser efectivos. (i) 
Aprendizaje con los expertos, (ii) Aprendizaje con otros (iii) 
Aprender haciendo, (iv) Aprendizaje explorando, (v)  
Aprendizaje a través de la indagación, (vi) Aprendizaje a través 
de la práctica, (vii) Aprendizaje a través de la evaluación, (viii) 
Aprendizajes en diversos entornos. Este enfoque propuesto por 
Nesta permite identificar los elementos centrales para el diseño 
de experiencias de aprendizaje con TIC y puede transformarse 
en un referente en el marco del desarrollo de textos escolares 
digitales y para la implementación de iniciativas de uso en 
contextos escolares. 
Diversas investigaciones buscan identificar los impactos de los 
textos escolares digitales tanto en el aprendizaje como en las 
dinámicas de trabajo de estudiantes y profesores. En términos 
generales los resultados dan cuenta por una parte que los libros 
de texto digitales no impactan positivamente en el aprendizaje 
específico de contenidos, reportándose resultados similares al 
enfrentarse a un contenido utilizando un libro escolar en papel 
versus otro digital [11, 19, 20], y que los mayores impactos se 
encuentran en aspectos asociados a la motivación por la 
ejecución de la actividades, el aumento de la participación en 
clases y en la realización de tareas [21], como también a la 
flexibilidad de uso y la accesibilidad a los textos debido a la 
facilidad para adquirirlos [22]. Así también y asociado a lo 
anterior estos autores destacan que estos resultados en general 
indican que los textos digitales no perjudican o impactan 
negativamente el aprendizaje. 
Como se mencionó anteriormente, Shepperd [11], indagó 
respecto a las preferencias y resultados de uso de los textos 
digitales por estudiantes de psicología, además de los resultados 
antes mencionados y a la par de otras investigaciones en esta 
experiencia los estudiantes no demostraron diferencias en los 
resultados de aprendizaje entre el grupo que optó por textos 
escolares digitales y el que utilizó un texto tradicional en papel; 
en sus conclusiones establece que es necesario ampliar las 
dimensiones de investigación, abriéndose a la posibilidad de que 
los estudiantes utilicen distintas estrategias cuando interactúan 
con textos impresos en comparación con textos digitales. Taylor 
[19], específicamente encontró similares niveles de retención y 
comprensión en la aplicación de prueba de conocimientos 
realizada en base al uso de libros impresos versus libros de texto 
digital en contextos de laboratorio, sin embargo, establece como 
debilidad de los resultados que su evaluación no consideró 
identificar otras variables relevantes implicadas en el uso de 
textos digitales como son el tiempo destinado a la lectura o la 
diversidad de estrategias utilizadas por los estudiantes para la 
interacción con este tipo de recurso. 
Por su parte Clyde [22], establece que si bien no hay diferencias 
en los resultados de comprensión, el uso de textos digitales es 
menos eficiente que el uso de textos en papel debido a que el 
estudiante requiere más tiempo para leer, según este 
investigador las razones se deben a la integración de otros 
medios tales como audio y video al proceso de lectura lo que 
implica más tiempo de revisión, así como la dificultad que 
pueda presentar la lectura en una pantalla.  
Daniel & Willingham [23], investigaron respecto a las formas de 
interacción y resultados en el aprendizaje de los estudiantes al 
utilizar textos impresos en relación con textos digitales en el 
laboratorio de tecnologías durante el período escolar y en sus 
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hogares como parte de su formación académica. En relación al 
aprendizaje, en general no encontraron diferencias significativas 
en los resultados obtenidos por los estudiantes en todos los 
niveles de dificultad de las pruebas aplicadas al utilizar ambos 
soportes de contenido, sin embrago identificó que los 
estudiantes que utilizaban el libro digital requerían más tiempo 
para revisar, leer y realizar las actividades de aprendizaje, esta 
diferencia de tiempo aumentaba más al comparar el tiempo 
destinado a realizar la misma actividad en casa versus al 
laboratorio. Los investigadores justifican esta diferencia al 
establecer que el uso en casa al ser más autónomo permite 
mayores distracciones y la realización de otras actividades 
distintas a la tarea académica específica tales como revisión de 
correo electrónico y uso de redes sociales, acciones que no 
estaban libremente disponibles de realizar en el laboratorio 
donde las actividades eran más controladas.  
Kim & Jung [24], realizaron un estudio para identificar el 
impacto de los libros digitales en los aprendizajes de los 
estudiantes participantes del piloto de libros digitales en Corea. 
Compararon resultados de aprendizaje entre el uso de libros de 
texto en papel versus libros digitales, no existiendo una 
diferencia significativa en el aprendizaje de los estudiantes en el 
uso de uno u otro soporte. Sin embargo, al analizar los 
resultados según nivel socioeconómico y área de residencia 
geográfica urbana y rural, se pudo establecer que los estudiantes 
socioeconómicamente más vulnerables, así como aquellos de 
menores resultados académicos de zonas geográficas rurales 
obtuvieron diferencias significativas positivas en sus 
aprendizajes en diversas asignaturas. Así también los 
investigadores reportan el desarrollo de diversas habilidades a 
partir del uso de los libros de textos digitales, entre las que se 
pueden mencionar: habilidades metacognitivas, de 
autorregulación del aprendizaje, búsqueda de información, 
resolución de problemas, motivación intrínseca y capacidad 
reflexiva. Los autores plantean que “el uso de textos escolares 
digitales tendrían mayor impacto en los aprendizajes de 
estudiantes de bajos resultados académicos”.  
Asimismo Woody, Daniel & Baker [25], analiza las preferencias 
de estudiantes universitarios en relación a utilizar libros 
digitales versus libros impresos considerando la variable de 
género. El resultado es que, si bien, no existe diferencia de 
género en las preferencias de uso, los estudiantes en general 
escogen los textos impresos por sobre los digitales. Los 
investigadores establecen que no existe diferencia en el 
aprendizaje de los estudiantes al utilizar un libro de texto digital 
versus un texto impreso. Sin embargo, plantean que los 
estudiantes que utilizan textos digitales requieren más tiempo 
para desarrollar la misma lección. En una línea similar, un 
estudio realizado por Kim, Yoo, Park & Yoo, J. [26] analiza el 
impacto del uso de estos recursos en la motivación de los 
alumnos, reportando un efecto moderado pero positivo.  
Por su parte, Landoni [27] establece la necesidad de identificar 
la edad de los usuarios así como el contenido o la temática del 
libro digital para su diseño conceptual y tecnológico. No es lo 
mismo diseñar un libro de texto digital para un niño de 
educación básica que para un estudiante universitario, así como 
tampoco es similar un libro de texto para lectura respecto de uno 
destinado al trabajo escolar.  
Desde otro punto de vista, Lim, Lee & Song [28] están 
profundizando desde la perspectiva tecnológica, analizando los 
cambios necesarios para mejorar la usabilidad de estos recursos, 

especialmente en Corea, estableciendo 4 atributos de usabilidad 
a ser considerado en el diseño de recursos similares: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, efectividad y satisfacción y nueve 
elementos de diseño (basados en criterios pedagógicos, teorías 
cognitivas y orientaciones de desarrollo de multimedia) que 
deberían ser evaluados en la implementación de ambientes 
tecnológicos conducentes al aprendizaje, a saber: (i) 
expectativas del usuario; (ii) consistencia del recurso; (iii) 
funcionamiento adecuado; (iv) facilidad de carga, (v) 
minimización de errores; (vi) disponibilidad de asesoría y 
ayuda; (vii) retroalimentación, (viii) estética y (ix) control de 
usuario.  
Asimismo, Lee [29], plantea la necesidad de establecer los 
elementos que permiten al usuario sentir como gratificante la 
experiencia ser usuarios de libros digitales, considerando 
identificar cuáles son aquellos que facilitan la apropiación de 
este tipo de herramientas  para su uso en educación como para 
su uso como medio de entretención e información. Por otra 
parte, identifica como elementos relevantes en la intención de 
uso de los libros digitales  en ambientes móviles, la necesidad de 
que el usuario perciba la utilidad y la facilidad de uso de ese 
libro digital respecto a otro soporte, planteando a su vez una 
relación inversa en la cual, si el usuario percibe que el uso del 
dispositivo es fácil esto tendrá efectos positivos en su 
usabilidad. En particular, en una investigación realizada por 
Daniel & Woody [23], plantean la necesidad de identificar los 
aspectos a incluir en el diseño didáctico de los libros, 
considerando elementos relacionados con los contenidos, 
estructura, recursos disponibles e interactividad, con el fin de 
generar recursos que permitan aprovechar las potencialidades de 
las TIC para generar mejores aprendizajes. 

6. CONCLUSIONES 
Las investigaciones planteadas en este artículo plantean la 
necesidad de repensar el diseño actual de los libros digitales 
tanto desde el punto de vista de su diseño pedagógico (qué tipo 
de aprendizajes se ven potenciados con el uso de libro de texto 
digital, cuáles son los recursos interactivos indicados para 
distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes, cómo generar 
un mejor sistema de retroalimentación al estudiante durante el 
desarrollo de actividades de aprendizaje con su libro digital, 
etc.) y tecnológico (qué tipo de interfaz permite una mejor 
interacción con el estudiante, cómo implementar diversos tipos 
de actividades interactivas e identificar los componentes 
relevantes para la usabilidad del texto digital, etc.), con el fin de 
desarrollar recursos que generen valor, y que aprovechen las 
potencialidades de las TIC y de los dispositivos móviles en para 
la generación de experiencias de aprendizaje significativas. 
El contexto de desarrollo y disponibilidad tecnológica y de 
comunicaciones han ampliado las oportunidades de acceso y uso 
de las tecnologías con fines educativos. Los textos escolares 
digitales se han trasformado en una realidad en los distintos 
niveles educativos y aun se investiga y prueba  respecto a cuales 
son las características de usabilidad de estos textos escolares 
digitales y que estrategias de aprendizaje utilizan los estudiantes 
al interactuar con este tipo de recurso. Si bien las experiencias 
han sido diversas en términos énfasis, sujetos y resultados, el 
desafío se encuentra en la información disponible para diseñar 
textos escolares digitales más eficientes y con experiencias de 
aprendizaje que aprovechen las oportunidades de las tecnologías 
y acordes a los aprendices del siglo XXI. En este sentido este 
artículo sistematiza información relevante que ha sido utilizada 
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para el proyecto de TEDI en desarrollo en la Universidad de La 
Frontera, en Temuco, Chile. 

7. REFERENCIAS 
[1] C.C. Miller, J. Bowman, E-books outsell print books at 
Amazon, in:  The New York Times, 2011. 
[2] J. Kincaid, That Was Fast: Amazon's Kindle Ebook Sales 
Surpass Print (It Only Took Four Years), in, Tech Crunch, 2011. 
[3] O.U. Press, in:  Oxford Advanced Learner's Dictionary 2011. 
[4] D.B. Daniel, D. Willingham, Electronic textbooks: what’s 
the rush?, Publisher, City, 2012. 
[5] N. Mogharreban, D. Guggenheim, Learning pod: A new 
paradigm for reusability of learning objects, Publisher, City, 
2008. 
[6] J. Adell, I. Bernabé, Los libros de texto de la escuela en red, 
Publisher, City, 2006. 
[7] U.d. Indiana, eText, in, 2012. 
[8] Instituto de Informática Educativa, Textos Escolares 
Digitales Interactivos (TEDI), Universidad de La Frontera, 
Temuco, Chile, 2012. 
[9] Instituto de Informática Educativa, Monitoreo de Estandares 
TEDI,  Universidad de la Frontera, 2012. 
[10] L. Bennett, M. Landoni, E-books in academic libraries, 
Publisher, City, 2005. 
[11] J.A. Shepperd, J.L. Grace, E.J. Koch, Evaluating the 
electronic textbook: is it time to dispense with the paper text?, 
Publisher, City, 2008. 
[12] Z. Liu, Reading behavior in the digital environment, 
changes in reading behavior over the past ten years, Publisher, 
City, 2005. 
[13] G. Coleman, E-books and academics: An ongoing 
experiment, Publisher, City, 2004. 
[14] J. Noyes, K. Garland, Student’s attitudes towards books 
and computers, Publisher, City, 2005. 
[15] J. Noyes, K. Garland, Explaining student’s attitudes toward 
books and computers, Publisher, City, 2006. 
[16] M. Weisberg, Student attitudes and behaviors towards 
digital textbooks, Publisher, City, 2011. 

[17] J.W. Henry, R.W. Stone, The role of computer self-
efficacy, outcome expectancy, and attribu-tion theory in 
impacting computer system use, Publisher, City, 2001. 
[18] R. Luckin, B. Bligh, A. Manches, S. Ainsworth, C. Crook, 
R. Noss, Decoding Learning: The proof, promise and potential 
of digital education, in, Nesta, 2012. 
[19] A.K. Taylor, Students learn equally well from digital as 
from paperbound texts, Publisher, City, 2011. 
[20] P. Muter, P. Maurutto, Reading and skimming from 
computer screens and books: the paperless office revisited?, 
Publisher, City, 1991. 
[21] M. Kropman, H.P. Schoch, H.Y. Yeoh, An experience in e-
learning: using an electronic textbook, in: C.M. R. Atkinson, D. 
Jonas-Dwyer, & R. Phillips (Ed.) Beyond the comfort zone: 
Proceedings of the 21st ASCILITE Conference, Perth, 2004, pp. 
512-515. 
[22] L.A. Clyde, Electronic books, Publisher, City, 2005. 
[23] D.B. Daniel, W.D. Woody, E-textbooks at what cost? 
Performance and use of electronic v. print texts, Publisher, City, 
2013. 
[24] J.H.-Y. Kim, H.-Y. Jung, South Korean Digital Textbook 
Project, Publisher, City, 2010. 
[25] W.D. Woody, D.B. Daniel, C.A. Baker, E-books or 
textbooks: Students prefer textbooks, Publisher, City, 2010. 
[26] M. Kim, H.Y. Yeoh, C. Park, J.-S. Yoo, Development of a 
Digital Textbook Standar Format based on XML, Publisher, 
City, 2010. 
[27] M. Landoni, Ebooks children would want to read and 
engage with, in:  Proceedings of the third workshop on Research 
advances in large digital book repositories and complementary 
media, ACM, Toronto, ON, Canada, 2010, pp. 25-28. 
[28] C. Lim, H.-D. Song, Y. Lee, Improving the usability of the 
user interface for a digital textbook platform for elementary-
school students, Publisher, City, 2011. 
[29] S. Lee, An integrated adoption model for e-books in a 
mobile environment: Evidence from South Korea, Publisher, 
City, 2013. 

 
 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

36

Educação e Tecnologia: a formação docente inicial para 
utilização das TIC no curso de pedagogia da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) 
Albano de Goes Souza 

Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia Baiano (IFbaiano) 
albano.souza@bonfim.ifbaiano.edu.br 

 

ABSTRACT 

The present work aims to demonstrate the final results of research 
on the appropriation of Information Technology and 
Communication (ICT) in the process of teacher training fifty-nine 
graduates of the Faculty of Education at the State University of 
Feira de Santana (UEFS). This study is linked to the project 
entitled "Development of an environment multimedia using 
virtual reality technologies for use in basic education", developed 
at the Department of Technology (DTEC), whose goal is to 
develop a computational environment for the teachers to take 
ownership of new methodologies, supported by information 
technologies. In this sense, this research is justified on the need to 
conduct a survey on the current conditions of initial teacher 
training for the use of ICT in the educational process, since these 
future teachers can use to environmental multimedia concerned in 
their educational practices. The information obtained will enable 
the development of a computational solution appropriate to the 
characteristics of future teachers of first and second cycle of basic 
education in Feira de Santana, since the technicians responsible 
computing environment developed from these features, thus 
avoiding the distance of the proposal with reality teaching. 
 
KEYWORDS: Education, Technology, Teacher Education. 
  
RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade demonstrar os resultados 
finais da pesquisa sobre a apropriação das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) no processo de formação 
docente de cinquenta e nove graduandos do curso de Pedagogia 
da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Esse 
estudo está vinculado ao projeto intitulado “Desenvolvimento de 
um ambiente multimidiático utilizando tecnologias de realidade 
virtual para utilização na a educação básica”, desenvolvido no 
Departamento de Tecnologia (DTEC), cujo objetivo é 
desenvolver um ambiente computacional para que o docente 
aproprie-se de novas metodologias, apoiadas em tecnologias 
informativas. Neste sentido, esta pesquisa justifica-se na 
necessidade da realização de levantamento sobre as atuais 
condições da formação docente inicial para utilização da TIC no 
processo educativo, uma vez que, esses futuros docentes poderão 
utilizar-se do ambiente multimidiático em questão em suas 
práticas educativas. As informações obtidas possibilitarão o 
desenvolvimento de uma solução computacional apropriada às 
características dos futuros docentes do primeiro e segundo ciclo 
da educação básica do município de Feira de Santana, uma vez 
que, os técnicos responsáveis desenvolveram o ambiente 

computacional a partir dessas características, assim, evitando o 
distanciamento da proposta com realidade docente. 

PALAVRAS-CHAVES: Educação; Tecnologia; Formação 
Docente; 

INTRODUÇÃO 

No final do século XX inúmeros acontecimentos 
modificaram a dinâmica social. Ocorreu uma revolução baseada 
na informação e na comunicação, os Estados se tornaram globais 
e dependentes entre si, o capitalismo oriundo da revolução 
industrial se reestruturou, tornando-se flexível, levando as 
empresas a se decentralizarem e se organizarem em redes, onde a 
individualização e diversificação do trabalho foi um fator 
marcante, as mulheres inseriram-se nesse contexto até então 
dominado pelos homens e a economia passou a ser global, com 
criação de novos mercados/blocos financeiros (União Europeia, 
MERCOSUL, Tigres Asiáticos, BRIC, entre outros), contudo, 
essa sociedade passou a ser contraditória, porque ao mesmo 
tempo, que criou mercados econômicos fortalecidos, promoveu 
vazios econômicos, como pode ser visto em alguns países 
africanos. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação na 
educação não são elementos novos, há tempos, a sociedade 
elabora instrumentos para auxiliarem o processo educativo e 
alguns deles perpassam as barreiras temporais, como, a lousa, o 
giz, o livro e a própria escrita, contudo, atualmente, as 
denominadas tecnologias digitais adentram os espaços educativos 
e direcionam a postura do professor perante o contexto da 
educação na sociedade pós-industrial. 

A inserção das tecnologias na formação docente inicial 
é discutida no espaço acadêmico na contemporaneidade. Inúmeros 
pesquisadores como [1] [2] [3] [4] estudam e dissertam sobre a 
importância das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
na capacitação do profissional da educação e como consequência 
dessa ação, a utilização dessas tecnologias em suas práticas 
educativas na educação básica. 

Contudo, presenciamos em algumas universidades, o 
distanciamento dessas tecnologias da sociedade “tecnologizada” e 
das políticas públicas de formação dos futuros professores. Entre 
os problemas que propiciam esse fenômeno estão as matrizes 
curriculares das licenciaturas desatualizadas, docentes 
universitários que não estão aptos para trabalhar a questão das 
TIC na formação de professores, bem como uma infraestrutura 
que não permite ao professor incorporar metodologias mais 
atualizadas a sua prática educativa, pois os equipamentos 
encontram-se em péssimo estado de conservação ou simplesmente 
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com as configurações inadequadas/ultrapassadas para 
determinadas atividades. 

Há experiências que demonstram [1] [5] [6] que é 
possível educar para as TIC sem necessariamente utilizar-se de 
equipamentos de ultima geração ou metodologias 
inovadoras/complexas, entre essas propostas podemos destacar o 
uso do Webquest, da TV em conjunto com Vídeo, do Rádio, 
tecnologias essas, às vezes não vistas pelo docente como 
contemporâneas. 

Nesse sentido, tomando como base a ideia de que 
formação docente inicial é momento em que o docente necessita 
tomar contato com as TIC, o presente paper tem por finalidade 
demonstrar os resultados finais da pesquisa de iniciação científica 
sobre a apropriação das TIC no processo de formação docente de 
cinquenta e nove graduandos do curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Tal pesquisa 
está vinculada ao projeto de pesquisa, financiado pela Fundação 
de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), intitulado 
“Desenvolvimento de um ambiente multimidiático utilizando 
tecnologias de realidade virtual para utilização na educação 
básica”, cujo objetivo foi desenvolver um ambiente 
computacional para que o docente aproprie-se de novas 
metodologias, apoiadas em tecnologias informativas baseadas em 
software livre.  Os resultados discutidos nesse paper 
compreendem a análise da segunda etapa do projeto de pesquisa, 
ou seja, investigar a apropriação das TIC na formação docente 
inicial dos licenciandos em Pedagogia da UEFS.  

As informações obtidas possibilitaram o 
desenvolvimento de uma solução computacional apropriada às 
características dos futuros docentes do primeiro e segundo ciclo 
da educação básica do município de Feira de Santana, uma vez 
que, os técnicos responsáveis desenvolverão o ambiente 
computacional a partir dessas características, assim, evitando o 
distanciamento da proposta com realidade docente. 

Para além do conceito de tecnologia construído pós-
revolução industrial e determinante nas práticas de produção nas 
mais diferentes fases de desenvolvimento do Capital, as TIC 
podem ser entendidas como: 
 
“um conhecimento aplicado, ou seja, saber um fazer, o que leva a 
considerá-la como a ciência da técnica, juntando-se a mesma, ao 
conhecimento cientifico, ao saber, com a ação prática da técnica 
e ao fazer. Dessa forma, a técnica é restrita ao fazer não 
reflexivo, enquanto que a atividade tecnológica se concretiza na 
atuação guiada pelos conhecimentos científicos” [7] 

 
Sobre esse conceito, Miège [8] traz uma análise 

interessante, ao afirmar que: 

[...] Tics não se limitam à sua inscrição nas ferramentas em 
aparelhos ou dispositivos [...], elas emanam e participam de um 
meio quase inteiramente mercantil e até industrializado, o que 
impende que as pensemos somente do ponto de vista do consumo 
e mesmo dos usos que elas engendram, elas permitem cumprir 
funções múltiplas [...] e engajar ações da ordem da comunicação 
interindividual e mesmo ‘social’ da informação qualificada de 
‘grande publico’, da informação documental, das atividades 
ludo-educativas, da produção cultural. 

É evidente a importância dessas tecnologias na 
contemporaneidade, pois, elas deixam de ser meros objetos e 

tornam-se elementos de difusão do saber, assim, mais uma vez 
reafirmando sua importância no processo educativo e tornando-se 
essencial na discussão sobre formação docente na 
contemporaneidade.  

Nóvoa [9] traz uma contribuição importante a essa 
questão ao afirmar que: 

Ao longo de sua história, a formação de professores tem oscilado 
entre modelos acadêmicos, centrados na instituição e em 
conhecimentos “fundamentais”, e modelos práticos, centrados 
nas escolas e em métodos “aplicados”. É preciso ultrapassar a 
essa dicotomia, que não tem hoje qualquer pertinência, 
adoptando modelos profissionais, baseados em soluções de 
parternariado entre as instituições de ensino superior e as 
escolas, com um reforço dos espaços de tutoria e de alternância. 

Nessa ótica, os cursos de formação de professores 
necessitam romper com as barreiras, tanto conteudistas, como 
exageradamente práticas e sim propor uma ótica onde a 
construção do ser professor ocorre dentro das necessidades sociais 
atuais, a partir da cooperação entre aqueles que discutem a 
educação (a universidade), com aqueles que fazem parte da ação 
educativa (os professores). 

Outro ponto importante na discussão sobre a formação 
de professores são os saberes docentes necessários para essa 
educação tecnologizada do século XXI. Para Freire [10] é 
necessário ao professor uma série de saberes em sua prática 
educativa, tais como: a criticidade, a consciência de que a 
docência não é transferência de conhecimento, a ideia de do aluno 
como ser inacabado, e principalmente que a curiosidade do ato 
educativo. 

O saber que trata das questões tecnológicas na formação 
docente pode ser relacionado à capacidade do professor aceitar o 
novo como uma condição natural da prática e dos processos de 
aprendizagens, onde “é próprio pensar certo a disponibilidade ao 
risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só 
porque é novo, assim como o critério de recusa do velho não é 
apenas o cronológico” [10]. 

Por fim, é nesse contexto que o processo formativo, seja 
ele inicial ou continuado para utilização das TIC, torna-se 
necessário para a construção da relação teórica/prática. 
Entretanto, é importante internalizar a ideia de que nesse processo 
não há conclusão, uma vez que, ele é contínuo, e constantemente 
novas tecnologias são e serão incorporadas ao contexto educativo, 
propiciando a docência, a característica de atualização constante. 
Assim, a inquietação que embasará os escritos, desse e de outros 
estudos, é se ao concluírem processo formação docente inicial, os 
graduandos das licenciaturas da Universidade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS), estarão aptos a utilizarem as TIC em suas 
práticas educativas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

É evidente que a educação é um dos pilares de 
sustentação das sociedades organizadas, ela desempenha o papel 
de desenvolver no sujeito a capacidade do convívio social, a partir 
da leitura criticas das normas estabelecidas pelo grupo social. 
Existem basicamente dois tipos de educação, aquela considerada 
formal e não-formal. 

[...] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que 
os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na 
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família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e 
culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e a 
educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da 
vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas[11]. 

Contudo, apesar dessa diferenciação, conseguimos 
visualizar a unicidade da função da educação, em ambas 
modalidades, que seria convergir para: 

[...] a formação dos traços de personalidade social e do caráter, 
implicando uma concepção de mundo, ideais, valores, modos de 
agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, 
politicas, princípios de ação frente a situações reais e desafios da 
vida prática [12]. 

Conforme o passar dos séculos os processos educativos 
para a formação do ser social sofrem mudanças, a partir da 
incorporação das características do momento histórico-filosófico 
da sociedade vigente. Percebemos isso, na contemporaneidade, ao 
elegermos as tecnologias produzidas pelo desenvolvimento 
tecnológico como elementos importantes para a educação, uma 
vez que, se a demanda social exige um sujeito “tecnologizado”. 

 Nessa conjuntura, as denominadas TIC adentram, 
também à educação, pois, a informação/comunicação fazem parte 
do processo socioeducativo, formal e informal, permitindo aos 
professores e alunos compartilharem, criarem e adquirirem novos 
saberes dentro e fora do espaço escolar.  

METODOLOGIA 

A pesquisa realizada caracterizou-se como qualitativa 
[13], a partir da utilização do estudo de caso, como método de 
abordagem, ou seja, “uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 
não estão claramente definidos” [14]. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um 
questionário, composto por quarenta e uma questões, divididas em 
dois blocos, o primeiro com caráter socioeconômico e o segundo 
pedagógico.  A seleção dos sujeitos da pesquisa ocorreu a partir 
da necessidade de conhecimento das etapas do processo de 
formação docente. Deste modo, foram selecionados graduandos 
do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto semestres 
do curso de Pedagogia da UEFS. Inicialmente, optou-se por 
utilizar, também, alunos dos semestres finais, sétimo e oitavo, 
contudo, os mesmos se encontravam em fase de elaboração de 
monografia, o que dificultou a visita em sala de aula para 
aplicação dos questionários, por este motivo, os mesmos foram 
incluídos nos critérios de exclusão de sujeitos da pesquisa [15]. 
Após, a seleção do universo a ser pesquisado, iniciamos a 
regularização da pesquisa junto ao Comitê de Ética e Pesquisa da 
UEFS (CEP-UEFS), para que o mesmo autoriza-se a aplicação do 
instrumento de pesquisa, atendendo assim, a Resolução Nº 196.6 
do Conselho Nacional de Saúde [16].  

 A aplicação do questionário ocorreu em duas etapas, 
uma realizada nas duas semanas finais de junho de 2012 e a outra, 
nas duas semanas finais de julho de 2012, o que gerou um total de 
cinquenta e nove questionários respondidos. Os critérios de 
inclusão dos sujeitos foram os seguintes: Graduandos do curso de 
Pedagogia da UEFS, regularmente matriculados no Colegiado do 
curso e que estivessem de acordo com as particularidades do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Já, como critério de 
exclusão utilizou-se: alunos do sétimo e oitavo semestre, alunos 
que estivessem ausentes no dia da aplicação do questionário e 
alunos que alegassem não estarem aptos para responderem os 
questionários por motivos diversos. 

Após a coleta dos dados utilizou-se como instrumento 
de tabulação dos mesmos, a ferramenta online “Formulários 
Google (Forms Google Docs)”, pois, ao final do processo de 
tratamento dos dados, são gerados gráficos que facilitaram a 
interpretação e por consequência uma análise apropriada dos 
resultados obtidos, tomando como base, referenciais teóricos para 
análise de dados em pesquisa em educação. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

A aplicação do questionário aos graduandos justificou-
se na necessidade da realização de levantamento sobre as atuais 
condições da formação docente para utilização da TIC no 
processo educativo, uma vez que, esses futuros docentes irão 
utilizar o ambiente multimidiático que será desenvolvido no 
DTEC, a partir do apoio financeiro da FAPESB. 

Do número total de alunos matriculados na graduação 
em Pedagogia, apenas cinquenta e nove alunos responderam o 
questionário proposto. Assim, os resultados obtidos possibilitaram 
definir um perfil do graduando pesquisado, deste modo, do 
universo de análise, 97% eram do sexo feminino, contra 3% do 
sexo masculino, podemos atribuir essa discrepância, ao fato de 
que a docência nas séries iniciais, ainda é vista pela sociedade 
como uma profissão “feminizada”, acarretando o distanciamento 
de homens das salas de aulas do Ensino Fundamental I (EF I), 
isso porque, como nos demonstra Ferraz [17], “[...] quando 
pensamos na docência, os olhos e fala de nosso pensamento se 
inclinam a associá-la à imagem feminina, sobretudo quando o 
alvo é o exercício dessa profissão em salas de aula [...]” do 
primeiro e segundo ciclo do EF I. 

Ao analisar as faixas etárias do corpo discente 
constatou-se que 69% tinham idade entre 21 e 25 anos, 17% idade 
entre 26 e 35 anos e 14% idade superior a 36 anos, esses dados 
demonstram que há uma procura dos jovens pela carreira docente, 
contudo é fato que ainda no país “os salários e condições de 
trabalho precárias não estimulam a inserção de mais jovens na 
docência” [18]. Ao analisar o estado civil, verificou-se que 77% 
dos entrevistados eram solteiros (a), 17% casados (a), 2% 
separados (a) /divorciados, 2% viúvo e 2% não responderam 
questão, uma hipótese levantada sobre esses dados, é a de que, a 
procura de estabilidade financeira, a que muitos atribuem à 
conclusão do ensino superior, está sobressaindo-se a ideia de 
relacionamento formal (casamento). Com relação à renda familiar 
examinou-se que, 59% recebem entre um e três salários mínimos, 
22% entre três e seis salários mínimos, 10% maior que seis 7% 
menor que um salário mínimo e 2% não responderam a questão. 

Hoje, não conseguimos pensar em computadores sem 
associarmo-los a Rede Mundial de Computadores (Internet), neste 
sentido, fez-se necessário levantar quais locais são mais utilizados 
pelos graduandos para uso dessa rede global, assim, 71% 
afirmaram ter acesso a Internet em casa, 17% utilizam locais de 
acesso coletivo (Lanhouses e Centros Digitais de Cidadania 
(CDCs) ), 5%  acessam do trabalho, 3% acessam de outros locais, 
2% não têm acesso e outros 2% não responderam a questão. A 
difusão da Internet possibilita que cada vez mais, as pessoas 
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tenham acesso à rede mundial dos computadores e a diminuição 
na mensalidade de planos de banda larga insere cada vez mais 
usuários na rede, o que propicia um aumento na frequência de 
utilização da rede, neste sentido, 68%  utilizam a Internet 
diariamente, 31% Semanalmente, 1% nunca utilizarem. A 
importância da análise desses dados está na ótica de que “a 
internet potencializa as possibilidades pedagógicas de acesso ás 
informações e a comunicação da escola com todo o mundo. Por 
meio da ‘rede das redes’, a escola pode integrar-se ao universo 
digital para concretizar diferentes objetivos educacionais” [19]. ou 
seja, um docente “conectado” oportunizar a sua prática educativa 
novas ideias que podem auxiliar no processo de aprendizagem do 
aluno, uma vez que, os mesmos são considerados pertencentes a 
esse mundo virtual. 

Com relação aos conhecimentos sobre Informática, 76% 
responderam que sabem o que é um sistema operacional e 24% 
responderam que não, o que pode ter relação com os 64% 
informaram que já fizeram curso de capacitação em informática e 
36% responderam que não. 76% responderam que o seu nível de 
conhecimento em informática é básico e 24% responderam que é 
intermediário. Dentro da política de inclusão digital, a partir a da 
utilização de softwares livres, 69% não sabem o que é um 
software e 31% sabem, 69% disseram que não utilizaram o 
software livre e 25% responderam que sim e 5% não responderam 
a questão. 92% não desenvolvem ou desenvolveram atividade 
com este software e 8% disseram que sim. 

Com relação à temática TIC propriamente dita, 56% 
responderam que não sabem o que são essas tecnologias, 42% 
responderam que sabem e 2% não responderam a questão. O que 
permite afirmar que: 

O desenvolvimento de uma cultura informática é essencial na 
reestruturação da gestão da educação, na reformulação dos 
programas pedagógicos, na flexibilização das estruturas de 
ensino na interdisciplinaridade dos conteúdos, no relacionamento 
dessas instituições com outras esferas sociais e com a 
comunidade de forma geral [...] [19]. 

Ao aprofundar a discussão na tentativa de identificar os 
fatores que determinaram esse baixo envolvimento das TIC nas 
práticas educativas desses graduandos, chegou-se aos seguintes 
resultados, 86% afirmaram não participar de eventos sobre TIC e 
14% responderam que já participaram.  No tocante iniciação 
científica, 93% não participaram ou participam de projetos 
(pesquisa e extensão) sobre TIC, 5% responderam que participam 
e 2% não responderam a questão. 

Contudo, apesar desses números, 44% responderam que 
graduação possui disciplinas que discutem/analisam a inserção 
das TIC, 39% não souberam informar, 15% informaram que a 
graduação não possui e 2% não responderam a questão. Com 
relação à disciplina que trabalham as TIC, 51% não souberam 
informar se a disciplina supre as necessidades dos alunos sobre 
TIC, 41% responderam que não, 7% responderam que sim e 2% 
não responderam a questão. Ou seja, apesar dos alunos saberem 
que existe a disciplina na graduação o seu envolvimento com a 
temática é mínima, nesse sentido, nos faz questionar se essas 
disciplinas suprem as necessidades dos alunos, ou se, alunos 
realmente não estão interessados em se aprofundar na temática. 

Do universo pesquisado, 61% responderam que é 
insuficiente seu nível de preparação para TIC, 19% classificaram 
como bom 17% regular e 3% não responderam a questão. 59% 

disseram que precisar estudar mais sobre a temática, 41% não 
compreende o que venha a ser TIC. 34% creditaram que a 
universidade não possibilitou contato com as TIC, 7% 
participaram de cursos que possibilitaram contatos as TIC, outros 
7% atribuíram que a universidade possibilitou contatos coma a 
TIC e 2% não responderam a questão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desenvolver conclusões, a partir de uma realidade 
encontrada é sempre tarefa árdua e cuidadosa, e que exige do 
pesquisador criticidade e um olhar cuidadoso sobre a realidade e 
os contextos analisados. Assim, os resultados deste estudo 
demonstram que na UEFS esta realidade formativa não é muito 
diferente.  A análise dos discursos dos sujeitos colaboradores 
pesquisados subsidia nossa reflexão sobre a efetividade das 
propostas pedagógicas, para os futuros docentes quando estes são 
solicitados a exercer sua prática educativa nos diferentes 
contextos educacionais de uma sociedade envolvida pelas 
Tecnologias de informação e comunicação. Os colaboradores 
argumentam que as disciplinas não propiciam o fator primordial 
para a realização do trabalho docente que é capacidade de 
observar, analisar e refletir sobre o processo educativo e sua 
relação com as teorias propostas na universidade.  

 É evidente que o processo de inserção das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC) que ocorre nas licenciaturas 
da UEFS não é suficiente para suprir as necessidades que a 
educação, baseada em redes, hipertextos, colaboração, 
interatividade, exige do futuro docente, da escola e dos processos 
de formação, com destaque para as propostas curriculares das 
licenciaturas da universidade. Não consegue atender o aluno, que 
passa a ser responsável por buscar, analisar e internalizar as 
diferentes informações encontradas nos mais diferentes meios de 
comunicação.  Essas Tecnologias e suas mídias devem estar 
presentes em todo processo de construção do “ser professor”.  

As legislações estatais para inserção das TIC reafirmam 
que as tecnologias estão presentes nos segmentos sociais 
contemporâneos, deste modo, e a escola necessita avaliar essa 
condição, uma vez que, ela é o ambiente do diálogo e de formação 
do ser social. Ela necessita ir de encontro às discussões e 
processos ocorridos “fora muro” escolar e um dos pontos de 
partida pode ser a internalização, pelos responsáveis pelo 
processo educativo, de quais as necessidades do aluno do século 
XXI, que é dinâmico e tem suas relações baseadas em redes 
sociais.  

Por fim, a análise realizada em relação às ementas das 
licenciaturas permitiu observar que, apesar de existirem políticas 
públicas, legislações e diretrizes que tratam sobre as TIC na 
formação docente, não existe um lugar para essas tecnologias nos 
currículos formativos da UEFS e quando existe, este seu papel é 
minimizado, tecnicista e com uma visão de ferramentas 
pedagógicas que não atende a complexidade da temática.  Com 
base nas falas dos colaboradores desta pesquisa, entende-se que 
este processo continua preparando docentes desinteressados e 
despreparados para compreender e utilizar as tecnologias em suas 
práticas educativas. 

 O futuro professor tem o contato inicial com as 
tecnologias informativas educacionais durante o processo de 
graduação, assim, a estruturação de propostas de ensino (novas 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

40

metodologias, a discussão e a reestruturação dos conteúdos 
programáticos atuais), que auxiliam o aluno na utilização dessas 
ferramentas na prática educativa é o ponto de mudança. Contudo, 
é plausível afirmar que as tecnologias não são a solução para os 
males educativos e sim uma nova ótica para a alteração do 
modelo atual de ensino, que alguns estudiosos afirmar ser 
embasadas nas práticas educativas do século XIX. 
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ABSTRACT 
This paper describes the activities youngsters do with 
computers and Internet in different contexts and analyses the 
differences among students attending to schools that group 
students from different socioeconomic status. The data used are 
based on the results of the national ICT in education census 
implemented by the Chilean Ministry of Education in 2012 that 
included 28 thousand students attending 10th grade of 
secondary schools (average of 15 years old). Results show that 
although students use ICT more frequently at home than in 
school, school-work activities are among the most frequent 
activities at home. This shows that youngsters are using ICT to 
complement and eventually broaden school related contents. 
Also, they show that there are no major differences in the 
distribution and frequency of activities with ICT among 
students attending to different types of schools, showing that 
there is relative high degree of homogenization in the use of 
ICT, showing from this perspective, no signs of a digital gap.  

RESUMEN 
Este artículo describe la manera en la que los jóvenes chilenos 
utilizan las tecnologías de información y comunicación en 
distintos contextos y analiza las diferencias de dicho uso entre 
jóvenes que asisten a colegios asociados a distintos grupos 
socioeconómicos. Los datos utilizados corresponden a los 
resultados del Censo de Informática Educativa aplicado el año 
2012 por el Ministerio de Educación de Chile, que incluyó a 
cerca de 28 mil jóvenes que asisten a grado 10 (15 años 
promedio de edad). Los resultados muestran que si bien los 
alumnos utilizan las TIC con más frecuencia en sus hogares 
que en el colegio, entre las actividades más frecuentes en el 
hogar se encuentran aquellas relacionadas con tareas escolares. 
Ello refleja que los alumnos están aprovechando estas 
tecnologías para complementar y eventualmente ampliar 
contenidos del colegio. Asimismo, los resultados muestran que 
no hay grandes diferencias en términos de la distribución y 
frecuencia de actividades con TIC entre los alumnos que 
asisten a distintos tipos de colegio, evidenciando que hay un 
relativo alto grado de homogenización en el uso de TIC y por 
tanto no se aprecia una brecha en este sentido. 

Categories and Subject Descriptors 
Computer-assisted instruction, Computer literacy, Computer-
managed instruction 

General Terms 
Measurement, Performance, Human Factors. 

Keywords 
ICT in Education, Youngsters use of ICT, digital gap, learning 
lives. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las tecnologías de la información y comunicación se han 
expandido en la sociedad y han tomado un rol protagónico 
dentro del hogar y la vida familiar, tanto desde el punto de 
vista sociodemográfico como en las dinámicas, estilos de vida, 
expectativas culturales y actitudes hacia las tecnologías [1]. En 
especial, el acceso a internet ha aumentado de manera 
significativa entre los jóvenes, quienes acceden desde distintos 
lugares (hogar, colegio) y para diversos tipos de usos. Esta 
masificación y ubicuidad en el acceso está dando origen, por 
un lado, a nuevas formas de comunicación, interacción y 
relación entre los jóvenes, y por otro, está cambiando la 
manera en que los jóvenes aprenden y desarrollan sus 
habilidades, eliminando los límites tradicionales entre los 
espacios formales e informales de aprendizaje [2, 3]. En efecto, 
muchos de los jóvenes de esta generación han crecido con la 
tecnología digital, Internet, videojuegos y telefonía móvil; 
tecnologías que están siendo usadas no tan solo para fines 
educativos sino que también para fines de socialización y 
aprendizaje informal [1, 4]. 
Sin embargo, aun cuando los jóvenes están cada vez más 
expuestos a las TIC en el hogar, escuela y distintos lugares, las 
investigaciones dan cuenta de la existencia de una brecha 
digital generalmente asociada a la diferencia entre aquellos que 
tienen acceso a TIC y los que no lo tienen [5]. Adicionalmente, 
incluso superando dicha brecha, crecientemente las 
investigaciones muestran que el ‘mero acceso’ es insuficiente 
para asegurar un uso significativo de éstas  [1].  Al respecto, 
Selwyn [6] habla del “arcoíris” de acceso, haciendo alusión a 
que existen diferentes matices a partir de los cuales se genera el 
proceso de acceso a las TIC, y por lo tanto la brecha no está 
exclusivamente limitada al acceso físico, sino además a cómo 
las personas usan las TIC. “El acceso a la tecnología es inútil 
sin las habilidades, los conocimientos y apoyo para utilizarla 
de manera eficaz” (Selwyn, 2004, p. 348). En consecuencia 
Selwyn afirma que la brecha digital hace alusión a: i) el acceso 
físico o absoluto a las TIC y ii) la capacidad para usar las TIC, 
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dando un sentido “significativo” a estas, y propone un marco 
para describir las etapas de la brecha digital que se muestra en 
la Tabla 1. 

Tabla 1 Etapas de la brecha digital 
Acceso 
formal/teórico a 
TIC y 
contenidos 

Provisión formal de TIC en los hogares, 
comunidades, escuelas, lugares de trabajo 
que teóricamente está disponible para ser 
utilizado por las personas. 

Acceso efectivo 
a TIC y 
contenidos   

Provisión TIC en los hogares, 
comunidades, escuelas, lugares de trabajo 
que las personas sienten que pueden 
utilizar. 

Uso de TIC Cualquier tipo de contacto con TIC. Puede 
o no ser significativo y puede o no traer 
consecuencias de mediano/largo plazo.  

Apropiación de 
las TIC 

Uso significativo de las TIC. Uso en el 
cual la persona ejerce un grado de control 
y elección sobre la tecnología y 
contenidos. El uso puede ser considerado 
útil, fructífero, valioso y tiene relevancia 
para la persona. 

Resultados – 
concretos y 
percibidos 

Consecuencias inmediatas/de corto plazo 
del uso de TIC. 

Consecuencias – 
concretas y 
percibidas 

Consecuencias de mediano/largo plazo del 
uso de TIC en términos de la participación 
en la sociedad de la información. Puede ser 
visto en términos de las actividades: 
Productivas, Políticas, Sociales, Consumo 
y Ahorro 

 
Tal como se aprecia, este marco permite visualizar una 
progresión en la penetración de acceso y uso de las TIC en la 
sociedad. Desde otra perspectiva, la OCDE y otros 
investigadores, está advirtiendo la aparición de lo que llaman 
una “segunda brecha digital” que es la diferencia entre aquellos 
alumnos que cuentan con las habilidades y competencias 
necesarias para hacer un uso efectivo de las TIC y aquellos que 
no cuentan con ellas [7]. Asimismo, afirman que dichas 
competencias dependen del capital económico, social y cultural 
de los alumnos. En este sentido, actualmente el foco del 
análisis respecto a la brecha digital ya no está centrado en el 
mero acceso a las TIC, sino en los usos que los distintos tipos 
de usuarios hacen de las mismas y el provecho que sacan de 
esos usos, los cuales también estarían reflejando inequidades 
sociales [8]. 
Respecto a los usos de las TIC, diversos autores [6, 7, 9, 10] 
han tratado de caracterizar la evolución en la manera en que se 
utilizan estas tecnologías, partiendo por usos funcionales y 
llegando a caracterizar las últimas etapas de adopción en donde 
los usarios aprovechan todas sus ventajas y potencialidades. 
Un segundo grupo de autores se ha centrado en describir los 
usos considerando variables de contexto propias de cada grupo 
de usuarios según tipo de uso [1, 7, 11-17]. Finalmente, un 
tercer grupo, se ha basado en las competencias TIC de los 
usuarios para determinar los factores que intervienen en el 
desarrollo de dichas competencias [18].  

A modo de ejemplo la Tabla 2 muestra algunas de las 
tipologías de usuarios que se han definido en distintos 
estudios.  

Tabla 2 Tipologías de usuarios de internet 

 
Desde otra perspectiva, hay estudios que describen en 
profundidad la manera en la que los jóvenes utilizan estas 
tecnologías y que generalmente consideran el trabajo con 
grupos específicos de usuarios. Entre ellos, hay varios que 
desafían el concepto de nativo digital [19, 20] y otros que 
analizan el uso de TIC por parte de alumnos y profesores, 
sugiriendo la necesidad de investigar con mayor profundidad el 
tipo de actividades que realizan cada uno de los actores, 
focalizando en usos más específicos [21, 22]. 
En este contexto, y para avanzar en la comprensión del rol de 
las TIC en la vida de los jóvenes, este artículo profundiza en 
los tipos de uso de TIC que realizan los jóvenes de distintos 
niveles socio-económicos tanto en contextos escolares como en 
sus hogares. 

2. MÉTODO 
Los datos  corresponden a los recogidos a través del 
cuestionario de alumnos utilizado en el Censo de Informática 
Educativa, que en el año 2012 se aplicó en 8.610 
establecimientos subvencionados de Chile y a una muestra de 
209 establecimientos educacionales no subvencionados, los 
que representan el 96,9% del total de establecimientos 
educacionales del país. Para este estudio se analizaron los 
cuestionarios de los alumnos de 10 grado (15 años promedio 
de edad) que fueron seleccionados al azar en cada uno de los 
2.603 establecimientos de educación secundaria, contando con 
un total de 28.267 alumnos encuestados. En particular, se 
seleccionaron aquellas preguntas respecto a la frecuencia1 con 

                                                                 
1 La frecuencia de actividades fue medida a través de una 

escala tipo Likert con las opciones Nunca o Casi nunca (1), 
Ocasionalmente (2), Comúnmente (3) y Siempre o Casi 
siempre (4). 

Sunkel, Trucco 
y Möller, 2011 OECD, 2010 

Eynon & 
Malmberg, 

2011 

Livingstone, 
Bober, & 

Helsper, 2005 
1.Distantes 
2.Internautas 
3.Especializados 
4.Súper 
Usuarios o 
Multifuncionale
s 

1.Digiwired 
2.Digi-Educational 
3.Digi Zappers 
4.Analogues 
5.Digisporadics 
5.Digi Casuals 

1.Peripheral 
2.Normative 
3.All-rounder 
4.Active 
participator 

1.Interactors 
2.Civic minded 
3.Disengaged 

Frecuencia de 
actividades del 
cuestionario de 
PISA 
[12] 

En base a la 
frecuencia de uso 
de TIC para 
actividades 
recreativas y 
educativas 
[7] 

Frecuencia 
de 
actividades: 
comunicar, 
búsqueda de 
información, 
entretención, 
participación 
y creatividad 
[13] 

Frecuencia de 
las actividades 
que realizan 
con Internet 
[16] 
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que los alumnos realizaban actividades con TIC 
exclusivamente en el hogar o en el colegio, así como la 
frecuencia de un conjunto de actividades que realizaban en 
diversos lugares y que se asocian al marco de habilidades TIC 
para el aprendizaje (HTPA) definidas por el Ministerio de 
Educación de Chile como “la capacidad de resolver problemas 
de información, comunicación y conocimiento así como 
dilemas legales, sociales y éticos en ambientes digitales”  [ver: 
23]. 
En concreto se realizaron tres análisis factoriales por 
componentes principales con rotación Varimax. Los análisis 
factoriales arrojaron: a) para las actividades con TIC en el 
colegio, dos factores que explican el 48.2 % de la varianza 
total; b) actividades con TIC en el hogar, cinco factores que 
explican el 55.2 % de la varianza total; c) actividades asociadas 
al desarrollo de HTPA, tres factores que explican el 48.2% de 
la varianza total. Los resultados de los análisis factoriales se 
muestran en las Tablas 2, 3 y 4. 
Determinados los factores según tipo de actividad se procedió a 
calcular las frecuencias de estos según tipo de colegio: a) 
colegios Municipalizados, subvencionados por el Estado y 
administrados por una Municipalidad; b) colegios particular 
subvencionados, subvencionados por el Estado y administrados 
por privados; y c) colegios particulares pagados, los cuales no 
reciben subvención del Estado y son administrados por 
privados. Cabe mencionar que en Chile hay un alto nivel de 
segregación, principalmente socioeconómica, la cual se ve 
reflejada en el tipo de colegio. En concreto, alumnos de niveles 
socioeconómicos más bajos asisten a colegios administrados 
por Municipalidades, alumnos de niveles medios asisten a 
colegios subvencionados administrados por privados y aquellos 
de niveles socioeconómicos más altos asisten a colegios no 
subvencionados. Finalmente y para determinar el tamaño del 
efecto según el tipo de dependencia se calculó el coeficiente 
ETA al cuadrado, este coeficiente describe la proporción de 
variabilidad total atribuible a un factor. Los análisis descritos 
se realizaron con apoyo del software estadístico SPSS 20. 

3. RESULTADOS 
A continuación se muestran los resultados asociados a los 
análisis factoriales para caracterizar las actividades con TIC de 
los jóvenes y luego se presentan los resultados del análisis de 
frecuencia de uso de TIC. 

3.1 Caracterización de usos TIC 
En relación a las actividades con TIC que realizan los alumnos 
en el colegio ( 
Tabla 3), estas se agrupan en dos factores, actividades 
tradicionales y actividades de evaluación y colaboración. Las 
primeras dan cuenta de actividades de aprendizaje habituales 
centradas en el trabajo individual del estudiante que son 
apoyadas por el uso de tecnología, tales como hacer 
presentaciones, escribir informes, buscar, seleccionar y ordenar 
información obtenida de Internet y hacer guías de trabajos, 
tareas y ejercicios con ayuda del computador. El segundo 
factor, actividades de evaluación y colaboración, agrupa 
principalmente aquellas actividades en las cuales los alumnos 
realizan actividades de evaluación con el computador, 
implementan proyectos colaborativos y usan software 
educativo.  

En relación a las actividades con TIC vinculadas al desarrollo 
de Habilidades TIC para el Aprendizaje (HTPA) (Tabla 4) 
estas se agrupan en tres factores: usos avanzados, intermedios y  

Tabla 3 Actividades con TIC en el colegio 

Factor Actividad 

Actividades 
tradicionales 

con TIC 
Alfa:0.836 

Buscamos, seleccionamos y ordenamos 
información obtenida de Internet 

Escribimos informes o ensayos para los profesores 
con ayuda de computadores e Internet 

Analizamos datos para una investigación o trabajo 
escolar 

 Todos hacemos la misma actividad y al mismo 
tiempo con ayuda de computadores o internet 

Cada uno trabaja de manera individual  durante las 
clases, a su propio ritmo con ayuda de 
computadores o 

Completamos fichas de ejercicios, tareas, guías, etc. 
con ayuda de computadores o Internet 

Hacemos presentaciones y/o disertaciones con 
ayuda de computadores o Internet 

Explicamos y comentamos nuestras  ideas con 
profesores y compañeros con ayuda de 
computadores o Internet 

Nos comunicamos con compañeros de otros cursos, 
o de otras escuelas o liceos dentro y/o fuera del país 

Actividades de 
evaluación y 
colaboración 
Alfa: 0.759 

Usamos software o juegos educativos 

Contestamos pruebas o evaluaciones frente a un 
computador 

Me evalúo o evalúo a mis compañeros con ayuda 
de computadores o internet 

Con ayuda de computadores o internet discutimos y 
ponemos en práctica entre profesores y alumnos las 
mejores formas de aprender 

Hacemos trabajos o participamos de proyectos 
relacionados con la comunidad, ya sea en salud  

 

básicos. Respecto al primer factor, este incluye actividades que 
requieren un manejo avanzado de herramientas de 
productividad tales como crear gráficos, tablas y mapas 
conceptuales, para analizar y ordenar ideas o comparar 
resultados. 

El segundo factor incluye actividades asociadas a un uso de 
funciones complementarias de herramientas de productividad y 
búsqueda de información, incluyendo estilos y correctores en la 
edición de textos, el uso de distintos buscadores y el envío de 
correo electrónico a grupos de destinatarios, así como la 
incorporación de conclusiones personales en presentaciones.  
Finalmente, en el tercer factor se incluyen actividades que 
consisten en un uso relativamente básico de herramientas para 
buscar información, sin embargo denotan una cierta capacidad 
para organizar la información y capacidad de discriminación de 
calidad de fuentes de información. 
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Tabla 4 Actividades con TIC asociadas al desarrollo de 
HTPA 

Factor Actividad 

Uso avanzado 
Alfa: 0.703 

Creo gráficos con datos en una planilla de 
cálculos (por ejemplo de la temperatura de 
distintos meses del año utilizando Excel) 

Uso tablas o mapas conceptuales para 
comparar datos o resultados de un problema 

Cuando trabajo con gráficos, yo mismo 
interpreto o describo la información que está 
en los gráficos (barra, circulares, etc.)   

Uso intermedio 
Alfa: 0.615 

Cuando trabajo en grupo, envío los correos 
electrónicos con copia a todos los 
compañeros del grupo 

Cuando escribo un documento, subrayo o 
pongo en negrita las frases o palabras más 
importantes 

Utilizo el corrector ortográfico en mis 
trabajos o correo electrónico 

Cuando elaboro una presentación (por 
ejemplo con Power Point) incorporo  
conclusiones personales 

Para buscar cualquier tipo de información 
utilizo varios buscadores (por ejemplo 
Google, Bing, Yahoo, etc.) 

Uso básico 
Alfa: 0.550 

Cuando busco información en Internet me 
dan más confianza las páginas  que tienen 
más colores y animaciones 

Cuando debo colocar un nombre a archivos 
nuevos, mantengo los que me entrega 
automáticamente el computador   

Cuando busco información en internet, reviso 
solo los tres primeros resultados que aparecen 
en el buscador 

Para buscar información en Internet, copio y 
pego la pregunta que me entregó mi profesor 
en un buscador (por ejemplo Google) 

 
Por último, las actividades TIC en el hogar se agrupan en cinco 
factores (Tabla 5).  El primer factor, Actividades de tipo social 
y comunicación incluye usar redes sociales, chatear, 
comunicarse con compañeros, editar, subir fotos y videos y ver 
videos o películas en línea. El segundo factor, Tareas escolares 
en el hogar, incluye el uso de Internet para hacer trabajos de 
investigación, preparar presentaciones, trabajar con planillas de 
cálculo y enviar trabajos a compañeros. El tercer factor, 
búsqueda de información general y correo electrónico incluye 
actividades en la que los jóvenes usan Internet para revisar 
temas de interés y noticias y comunicarse usando correo 
electrónico. El cuarto factor, Juegos y ver TV, si bien tiene un 
bajo alfa de Cronbach, incluye actividades tales como ver 
televisión, escuchar radio online y el uso de las TIC para jugar. 
Por último, el quinto factor, uso de plataforma escolar a 
distancia, incluye actividades en las que los jóvenes acceden a 
plataformas de gestión escolar provistas por el colegio.   

 
Tabla 5 Actividades con TIC en el hogar 

Factor Actividad 

Actividades tipo 
social y 

comunicación 
Alfa: 0.803 

Hacer llamadas por el computador que incluya 
voz y/o video 

Grabar y subir a la red, video, fotos, audios de 
tu familia, amigos, compañeros profesores, etc. 

Editar fotos o videos 

Comunicarse con compañeros para estudiar o 
hacer trabajos escolares 

Escuchar música o ver películas en línea 

Chatear 

Usar aplicaciones de redes sociales 

Tareas escolares en 
el hogar 

Alfa: 0.780 

Realizar cálculos, almacenar datos o hacer 
gráficos con una planilla de cálculos (por Ej. 
Excel) 

Enviar trabajos escolares por correo electrónico 
a tus compañeros o profesores 

Hacer una presentación para una disertación 
(por Ej. utilizando Power Point) 

Escribir trabajos de investigación, informes o 
composiciones con ayuda de un procesador de 
texto (por ejemplo Word) 

Buscar información en Internet para estudiar o 
hacer trabajos escolares 

Búsqueda de 
información general 
y correo electrónico 

Alfa: 0.609 

Enviar y recibir correos electrónicos 

Leer noticias o artículos de interés 

Buscar información sobre un tema de interés 

Juegos, ver TV 
Alfa: 0.305 

Mirar televisión o escuchar radios en línea 

Jugar 

Uso de plataforma 
escolar a distancia 

Alfa: 0.687 

Usar software o juegos educativos (ej, aprender 
con pipo, tangram, etc.) 

Enviar trabajos o subir material de aprendizaje 
en el sitio web o plataforma virtual de tu 
escuela o liceo 

Visitar el sitio web de la escuela para ver fechas 
de pruebas, reuniones de apoderados, etc. 

Descargar o subir material de aprendizaje en el 
sitio web de la escuela o liceo 

 

3.2 Frecuencias de uso de TIC 
La Figura 1 muestra los resultados de las frecuencias de uso de 
TIC de los alumnos que asisten a distintos tipos de colegio, 
asociados a los factores identificados según los distintos 
contextos de uso. 

En términos generales, los resultados muestran que la 
frecuencia de uso de TIC en el hogar es más alta que en el 
colegio y que la frecuencia de actividades vinculadas a las 
habilidades TIC para el aprendizaje es, en promedio, similar a 
la frecuencia de actividades con TIC en el hogar.  
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Figura 1. Frecuencia de uso de TIC de alumnos que asisten 

a distintos tipos de colegio. 
 
En relación al uso de TIC en el colegio, los resultados 
muestran que los alumnos realizan actividades de tipo 
tradicional con bastante mayor frecuencia que las de 
comunicación y evaluación. En concreto, los resultados 
muestran que los alumnos usan las TIC principalmente para 
hacer presentaciones y/o disertaciones con ayuda de 
computadores o Internet, buscar, seleccionar y ordenar 
información obtenida de Internet y escribir informes o ensayos 
para los profesores. Por otra parte, las actividades menos 
frecuentes son analizar datos para una investigación o trabajo 
escolar, usar las TIC para evaluación y usar software educativo. 
Por otra parte, los resultados muestran que el uso de TIC en los 
colegios particulares pagados es levemente menos frecuente 
que en los colegios municipalizados y que los colegios 
particulares subvencionados son los que las usan con mayor 
frecuencia. A pesar de estas leves diferencias, los perfiles de 
uso son similares. 
 Los resultados respecto de la frecuencia de uso de TIC en 
actividades vinculadas a las habilidades TIC para el 
aprendizaje muestran que las actividades caracterizadas como 
de nivel de complejidad intermedia son mucho más frecuentes 
que los otros tipos de actividades. En concreto, los alumnos 
buscan información utilizando varios buscadores, incorporan 
conclusiones personales cuando elaboran presentaciones y 
utilizan el corrector ortográfico en sus trabajos y correos 
electrónicos. Por otra parte, las actividades que realizan con 
menor frecuencia son crear gráficos con datos en una planilla 
de cálculos y usar tablas o mapas conceptuales para comparar 
datos o resultados de un problema. 
Respecto de las diferencias entre los distintos tipos de colegio, 
los resultados muestran que los alumnos que asisten a colegios 
no subvencionados realizan actividades de tipo intermedio y 
avanzado con mayor frecuencia que aquellos que asisten a 
colegios subvencionados y que los alumnos que asisten a 
colegios subvencionados administrados por municipalidades 
realizan con más frecuencia actividades de tipo básico. Sin 
embargo estas diferencias son pequeñas, y tal como en el caso 
anterior, en general los perfiles de actividades son similares. 
Los resultados de las frecuencias asociadas a las actividades de 
los alumnos en el hogar, se observa que aquellas relacionadas 
al uso de redes sociales y comunicación son las más frecuentes 
y le siguen actividades vinculadas a tareas escolares. Por otra 
parte, las menos frecuentes es el uso de juegos, ver televisión y 
usar una plataforma escolar a distancia. En concreto, los 
alumnos usan aplicaciones de redes sociales, chatean, escuchan 

música, ven películas en línea, se comunican con compañeros 
para estudiar o hacer trabajos escolares y escriben trabajos de 
investigación, informes o composiciones con ayuda de un 
procesador de texto. Por otra parte, las actividades menos 
frecuentes son usar software o juegos educativos, enviar 
trabajos o subir material de aprendizaje en el sitio web o 
plataforma virtual del colegio y ver fechas de pruebas, 
reuniones de apoderados en esta plataforma. 
En relación a las diferencias entre los distintos tipos de colegio, 
los resultados muestran que los alumnos que asisten a colegios 
particulares pagados realizan actividades asociadas al uso de 
redes sociales y comunicación, la búsqueda de información 
general y correo electrónico con mayor frecuencia que los 
alumnos que asisten a los otros colegios. Sin embargo, los 
alumnos que asisten a colegios particulares pagados utilizan las 
TIC para actividades que involucran tareas escolares en el 
hogar con algo más de frecuencia. 
Finalmente, se calculó el tamaño del efecto para cada uno de 
los factores considerando el tipo de dependencia del 
establecimiento. En la Tabla 6 se presentan los coeficientes de 
ETA al cuadrado que representa la proporción de variabilidad 
total atribuible a la dependencia del establecimiento por cada 
uno de los factores analizados. 
Como se puede observar, la proporción más alta es la 
relacionada con el factor Búsqueda de información general y 
correo electrónico que alcanza a solo el 4%, lo que significa 
que la diferencia entre la dependencia de los establecimientos 
explica solo el 4% de la varianza. El resto de los coeficientes 
no superan el 0,001%. Estos resultados muestran que el tipo de 
dependencia de los establecimientos educacionales casi no 
afecta las frecuencias de uso en los tipos de uso evaluados. 
Esto muestra entonces que aparentes diferencias de frecuencia 
por grupos son espurias y que las distribuciones deben ser 
entendidas como similares entre estudiantes que asisten a 
distintos tipos de colegio.  
Tabla 6 Tamaño del efecto de la dependencia de los 
establecimientos por cada factor 

Dimensión  Factores ETA2 

Actividades 
con TIC en 

el Hogar 

Actividades tipo social y comunicación 0,000324 

Tareas escolares en el hogar 0,000121 
Uso del sitio web del liceo para tareas 
escolares 0,000009 
Búsqueda de información general y correo 
electrónico 0,04 

Juegos, ver TV y usar juegos educativos 0,000009 

Actividades 
con TIC en 
el Colegio  

Actividades tradicionales con TIC en Liceo 0,000025 

Actividades de evaluación y colaboración 0,000009 

Actividades 
asociadas al 
desarrollo de 

HTPA  

Actividades HTPA tipo avanzado 0,000004 

Actividades HTPA de tipo intermedio 0,000729 

Actividades HTPA de tipo básico 0,000036 
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CONCLUSIONES 
 
Respecto al tipo de actividades que realizan los jóvenes 
chilenos con TIC, los resultados de los análisis factoriales 
muestran que estas se agrupan en factores que son similares a 
aquellos reportados por otros estudios [24]. En este sentido, 
resulta razonable asumir que los alumnos de educación 
secundaria en Chile tienen una dieta de consumo de 
tecnologías digitales comparable a la de los jóvenes de otros 
países.  
Por otra parte, los resultados del análisis de frecuencia de uso 
de TIC, muestran que los alumnos utilizan las TIC en el hogar 
con más frecuencia que en el colegio. Si bien, sería posible 
asumir que las actividades asociadas al desarrollo de HTPA de 
complejidad Intermedia, por tratarse de actividades asociadas 
al trabajo de textos, presentaciones y búsqueda de información 
se realizan en contextos escolares, al examinar los ítems es 
posible constatar que son actividades que se realizan en el 
contexto del hogar. Este resultado no es nuevo, ya que diversos 
investigaciones han mostrado que la incorporación de TIC en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje ocurre con poca 
frecuencia [25]. Por ejemplo, en los países de la OCDE, se ha 
reportado que el “porcentaje de alumnos que usa un mínimo de 
60 minutos a la semana el computador en el aula es inferior al 
4% del total” [26]. De forma similar, en Chile, la frecuencia de 
incorporación de TIC en actividades dentro del aula también es 
relativamente baja [27].  
Ante este escenario, parece algo ambicioso esperar que el uso 
de las TIC se pueda asociar a cambios en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje [26]. Asimismo, los resultados 
muestran que los alumnos comparten perfiles similares de uso 
de TIC, lo cual confirma investigaciones previas [28], que 
muestran que los alumnos que asisten a distintos tipos de 
colegio que agrupan alumnos de distintos grupos 
socioeconómicos, comparten perfiles similares de uso. Este 
resultado podría atribuirse, al menos en parte, a la rápida 
difusión de cualquier tecnología nueva a través de las redes 
sociales; es decir, tal como señala Mesch [29], se podría deber 
al “efecto red”. En todo caso, este resultado llama a investigar 
más allá de la frecuencia de ciertas actividades, buscando 
entender el contenido de las mismas y a indagar respecto al 
aprovechamiento real de estas tecnologías para el aprendizaje, 
en la línea de la segunda brecha digital antes descrita, 
incluyendo además, los factores sociodemográficos que 
podrían estar influyendo en este aprovechamiento, tal como el 
capital cultural [30]. 
Por último, los resultados muestran que hay una alta frecuencia 
de uso de TIC en el hogar para tareas escolares y 
potencialmente de actividades asociadas al desarrollo de 
HTPA. Esto apoya la tendencia emergente que llama a mirar el 
proceso de aprendizaje de los alumnos desde una perspectiva 
más sistémica, incluyendo no sólo el contexto escolar sino 
también aquellas actividades que los alumnos realizan fuera de 
éste y que se vincula a los contenidos curriculares, argumento 
que corresponde al concepto de “vida de aprendizaje” [3]. 
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ABSTRACT 
Numerous educational software packages are available and many 
of these are based on constructivist principles. These principles 
encourage the construction of knowledge through exploration and 
physical, logical/mathematical and social experiences. However, it 
is difficult to develop activities that allow observation of subject 
behavior as logical/mathematical skills are learned because these 
skills are performed internally. Thus, we proposed a methodology 
for the characterization of math education software based on the 
types of logical/mathematical thought structures that can be 
constructed by using the software. Our methodology was built on 
the operational theory of Piaget. Some aspects have been linked to 
analyze mechanisms of mathematical/logical thought construction 
and coordination in a given operational period. A checklist of 
questions and metrics is presented. The methodology provides a 
frame of reference that identifies the intellectual achievements of 
the student. Diagnosis helps teachers choose software based on 
the logical/mathematical structure that they wish to construct or 
the educational goal to be reached. The proper selection and use 
of the software contributes to cognitive development at each 
operational stage.  

RESUMO 
Há uma diversidade de software para educação e muitos são 
concebidos sob o paradigma construtivista. Nestes princípios, a 
construção do conhecimento ocorre a partir de ações exploratórias 
e experiências físicas, lógico-matemáticas e sociais. As atividades 
para a aprendizagem em que se possa observar o comportamento 
dos sujeitos em relação ao conhecimento lógico-matemático são 
difíceis de serem criadas, já que é um conhecimento interno. 
Seguindo esta perspectiva, o objetivo foi propor uma metodologia 
para a caracterização de software educativos para matemática em 
função dos tipos de estruturas do pensamento lógico-matemático 
que podem ser construídas pelo aluno. A metodologia foi 
construída a partir da teoria operatória de Piaget. Alguns aspectos 
estão interligados para analisar os mecanismos de construção e 
coordenação do pensamento lógico-matemático no período 
operacional. Um processo de medição formado por um conjunto 
de questões e métricas é apresentado em um checklist. A 
metodologia fornece um contexto de referência que identifica as 

realizações intelectuais do aluno. O diagnóstico auxilia o 
professor na escolha do software em função da estrutura lógico-
matemática que deve ser construída e do objetivo educacional que 
deve ser alcançado. A escolha e a utilização adequada do software 
contribuem para o desenvolvimento cognitivo em cada estágio 
operacional. 

General Terms 
Measurement 

Keywords 
Software educativo, pensamento lógico-matemático, metodologia 
de avaliação. 

1. INTRODUÇÃO 
A partir da década de 70, houve um crescimento acelerado na 
produção de softwares educativos no mercado mundial. Desde 
então, muitos países vêem desenvolvendo projetos de uso do 
computador na educação.  

A utilização de ferramentas computacionais ocorre de forma 
menos intensa do que o seu desenvolvimento. Desde aspectos 
financeiros até didático-pedagógicos são as causas para esta 
realidade. Muitos autores falam em falta de qualidade das 
ferramentas e apontam inúmeras dificuldades que contribuem para 
tal (Coburn et al., 1982; Ennals et al., 1986; Crozat et al., 1999; 
Elissavet & Economides, 2000). Na prática, existem muitas 
dúvidas por parte dos educadores com relação à escolha e 
utilização destes materiais. 

Há uma diversidade de ferramentas desenvolvidas segundo o 
paradigma construtivista (Elissavet & Economides, 2000). Este 
paradigma apóia a prática pedagógica relacionada à interatividade, 
à aprendizagem colaborativa, à autonomia do sujeito e à forma de 
trabalhar o erro.  

Nos princípios construtivistas, a construção do conhecimento 
ocorre a partir de ações exploratórias e experiências sobre o meio. 
Para Piaget (1971, 1972) as experiências são físicas, lógico-
matemáticas e sociais. Destas experiências, as que desenvolvem o 
conhecimento lógico-matemático são mais difíceis de criar 
situações de aprendizagem em que se possa evidenciar o 
comportamento dos sujeitos uma vez que este conhecimento é 
interno ao sujeito. No caso da utilização de software educativos 
para este fim, os professores não encontram um instrumento que 
os auxilie na escolha da ferramenta adequada.  

Seguindo esta perspectiva, surge o seguinte questionamento – A 
ideia da construção do conhecimento por meio das experiências 
propostas por Piaget está presente nos software educativos? Com 
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foco nas experiências lógico-matemáticas, o objetivo foi propor 
uma metodologia para a caracterização de software educativos 
para matemática em função dos tipos de estruturas do pensamento 
lógico-matemático que podem ser construídas pelo aluno. Tal 
proposta foi denominada de Estrutura Cognitiva para Tecnologias 
Educacionais Construtivistas – ECoTEC.  

2. METODOLOGIA ECoTEC 
A metodologia de avaliação ECoTEC foi construída pela 
diferenciação dos conceitos essenciais e pela desconstrução da 
teoria operatória de Piaget considerando-se três aspectos: a 
atividade operatória, a interação e a cooperação. Estes aspectos 
foram interligados para a análise dos mecanismos de construção e 
coordenação do pensamento lógico-matemático no período 
operacional concreto e operacional formal (Santos et al., 2011).   

As conquistas cognitivas no nível formal são uma continuidade 
das noções construídas no nível concreto. Portanto, é necessário 
entender os mecanismos operacionais no raciocínio concreto para 
entender os mecanismos no raciocínio formal (Inhelder & Piaget, 
1958). O pensamento formal tem sua importância por constituir 
uma orientação generalizada, explícita ou implícita, para a solução 
de problemas. Esta orientação procura organizar dados, isolar e 
controlar variáveis, formular hipóteses e justificativas com base na 
lógica dos fatos (Flavell, 1963).  

O aspecto Atividade Operatória detecta as contribuições para a 
construção das estruturas cognitivas do pensamento lógico-
matemático. O aspecto Interação analisa os recursos que 
potencializam as experiências adquiridas pela relação do aluno 
com os objetos. E o aspecto Cooperação analisa os recursos para a 
realização de operações conjuntas e para a troca social lógica de 
ações e pensamentos. 

3. PROCESSO DE MEDIÇÃO 
Ao estudar as estruturas cognitivas, Piaget considerou que o 
agrupamento, o reticulado e o grupo são estruturas precisas e 
econômicas da “ideal” cognição nas operações lógicas. Essas 
estruturas constituem uma referência para interpretar algumas 
qualidades globais do pensamento operacional formal quando 
comparado com o pensamento operacional concreto. Elas 
funcionam como uma referência útil na investigação, ou no 
diagnóstico, de realizações intelectuais específicas nesta área 
(Flavell, 1963).  

Neste contexto, é no módulo Atividades Operatórias que 
características do esquema antecipador, do agrupamento, do grupo 
e dos esquemas operatórios são identificadas. As características da 
interação sujeito-meio físico e sujeito-meio social estão no 
módulo Interação. E as operações conjuntas com os objetos e com 
as proposições são características do módulo Cooperação.  

Para cada característica foi elaborado um conjunto de questões – 
formato checklist. Cada questão corresponde a uma 
subcaracterística necessária para a construção intelectual desejada. 
Em cada questão deve ser informada a presença ou a ausência dos 
aspectos da teoria operatória de Piaget nas atividades do software 
educativo. Ao todo são 56 (cinquenta e seis) questões divididas 
entre os módulos Atividades Operatórias, Interação e Cooperação.  

4. QUESTÕES DO MÓDULO ATIVIDADES 
OPERATÓRIAS 
O módulo Atividades Operatórias é composto por 40 (quarenta) 
questões que foram agrupadas em categorias (Tabela 1, 2 e 3). 

As estruturas cognitivas funcionam como um “campo de força” 
que opera de maneira eficiente quando se enfrenta um problema. 
Este campo é dinâmico, móvel e composto de sistemas de 
operações. É neste campo que o aluno incorpora os dados 
concretos do problema (Flavell, 1963). Diante do problema, o 
aluno precisa analisar em qual estrutura cognitiva (“campo de 
força”) irá alocar os dados do problema e planejar a solução, é o 
que Piaget chama de esquema antecipador. O esquema 
antecipador refere-se a um conjunto de ações coordenadas entre si 
que permitem o planejamento da solução do problema. Este 
esquema corresponde à antecipação (consciente ou não) das 
operações para a execução da tarefa.  

 
Tabela 1. Identificação do esquema antecipador 

Nº Questões/Subcaracterísticas 

1 A atividade sugere uma resposta à pergunta “O QUE É”? 

2 
A atividade permite colocar em evidência as diferenças e 
equivalências entre os objetos (grande, pesado, longe, 
etc.)? 

3 Na atividade é necessária a ordenação no espaço e no 
tempo ao considerar “ONDE” e/ou “QUANDO”? 

4 A atividade exige do aluno uma explicação do tipo 
“POR QUE MOTIVO”? 

5 A atividade pede uma avaliação dos fins e meios para 
relacionar à “COM QUE OBJETIVO”? 

6 A atividade envolve contagem do tipo “QUANTO”?    
 
A proposta da atividade representa um projeto quase esquemático 
de ações ou de operações. As questões de 1 a 6 identificam o 
esquema antecipador presente na proposta do software (Tabela 1). 
Para Piaget (1960), cada uma dessas questões tem origem num 
agrupamento. A proposta da atividade pode apresentar um 
esquema antecipador com um plano muito global e esquemático 
da operação a ser efetuada. Como consequência, não se sabe como 
realizar os detalhes da operação projetada. Pela ação sobre os 
objetos é que um esquema antecipador global se estrutura e se 
diferencia numa nova operação (Aebli, 1951). Nestes casos, 
nenhuma das questãões consegue identificar o esquema para a 
atividade proposta.  

As capacidades no estágio concreto (agrupamentos elementares) 
foram extraídas das provas experimentais produzidas por Piaget e 
aplicadas às questões de 7 a 20 (Tabela 2). Este conjunto de 
questões investiga a presença de operações lógicas realizadas com 
classes (Agrupamentos I, II e III) e com relações (Agrupamentos 
V, VI e VII).  

Para o Agrupamento I não se analisa, isoladamente, a capacidade 
de considerar determinados elementos como membros de uma 
classe. Esta operação é impossível sem a existência de uma 
orientação classificatória geral. Para propor uma classe e conhecê-
la como uma classe lógica, e não como uma configuração ou 
coleção momentânea de elementos, é preciso que se tenha 
capacidade generalizada de (a) propor outras classes; (b) somar 
várias classes para formar classes superiores; (c) subtrair uma 
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classe da outra; e (d) incluir uma classe na outra (Flavell, 1963). 
Nas questões de 7 a 11, investigam-se a possibilidade do aluno 
somar, subtrair e incluir classes no decorrer das atividades. 
Enquanto que no Agrupamento II, por meio da questão 12, 
investiga-se a capacidade do aluno em desfazer mentalmente uma 
classificação e propor outra considerando um novo atributo.  

 
Tabela 2. Operações lógicas de classes e relações de 

agrupamentos 

Nº Questões/Subcaracterísticas 

7 
A atividade pressupõe a combinação sucessiva de 
classes elementares (somar classes) para formar classes 
superiores? 

8 
A atividade pressupõe a decomposição de classes de 
nível mais alto em classes componentes (subtrair 
classes)? 

9 
A atividade pressupõe a relação de subclasses (A e A’) 
com a classe superior que as contém (B), de forma que 
A+A’=B e B=A+A’ tenham o mesmo significado? 

10 
A atividade pressupõe a relação da parte (subclasse A) 
com o todo (classe superior B), de forma que A<B ou 
B>A? 

11 A atividade pressupõe a fragmentação de um todo (B) 
em partes (A e A’), de forma que A+A’=B? 

12 A atividade pressupõe classificar uma coleção de 
objetos por diferentes características? 

13 
A atividade pressupõe a formação de uma matriz de 
dupla entrada pela correspondência entre os elementos 
de duas séries (ou conjuntos)? 

14 A atividade pressupõe classificar os objetos por várias 
características ao mesmo tempo? 

15 A atividade permite a intersecção de duas classes por 
características diferentes? 

16 
A atividade pressupõe colocar três ou mais objetos (ou 
classes) em ordem crescente ou decrescente (tamanho, 
peso, volume etc.)? 

17 
A atividade pressupõe a inserção de um novo objeto 
(ou classe) numa sequência ordenada (crescente ou 
decrescente)? 

18 A atividade pressupõe a utilização de operações direta 
e/ou inversa de relações simétricas? 

19 A atividade pressupõe a correspondência termo a 
termo entre os objetos de duas séries assimétricas? 

20 
A atividade pressupõe a formação de uma matriz de 
dupla entrada pela ordenação dos elementos de duas 
séries assimétricas? 

 
Além de somadas e subtraídas, as classes também podem ser 
multiplicadas e divididas (Flavell, 1963). A multiplicação lógica 
de classes pertence ao Agrupamento III e é fundamentada na 
correspondência termo a termo. No domínio dos problemas supõe 
a presença de uma matriz de dupla entrada. Em cada uma das 
entradas, o aluno coloca objetos ou classes. Os elementos da 
matriz correspondem ao produto lógico ou a intersecção de duas 
classes. Pelas questões 13, 14 e 15 é investigada a capacidade do 
aluno de colocar elementos de dois conjuntos formando uma 
matriz de dupla entrada. Esta configuração em matrizes permite 
que o aluno classifique um objeto por vários atributos ao mesmo 
tempo. Representando cada atributo, as classes se superpõem pela 
intersecção entre as linhas e as colunas da matriz.  

O Agrupamento V refere-se às relações assimétricas. Estas 
relações são estabelecidas entre objetos, pessoas, fatos, ideias (ou 
classes) e seriados, ordenados pelas diferenças de tamanho, cor, 
volume, peso, entre outros elementos. Por exemplo, ao ordenar 
um conjunto de objetos pelo tamanho pode-se estabelecer entre 
estes objetos a relação assimétrica de maior (>) ou de menor (<). 
Ao estabelecer uma série, outros elementos podem ser inseridos 
na sequência. Por meio das questões 16 e 17 é investigada a 
capacidade do aluno em relacionar três ou mais objetos (ou 
classes de objetos) e colocá-los em ordem crescente ou 
decrescente. Também investiga-se a capacidade de realizar 
operações transitivas com os elementos da série. Esta capacidade 
é revelada quando o aluno consegue inserir um novo elemento em 
uma sequência já ordenada.  

No Agrupamento VI consideram-se as relações simétricas. Estas 
relações são estabelecidas entre objetos, pessoas, fatos ou ideias 
que são agrupados pelas suas semelhanças ou segundo suas 
diferenças não ordenadas. Por exemplo, ao classificar os objetos 
pela semelhança no formato obtém-se a classe A dos triângulos. A 
classe A possui dois objetos “a” e “b” onde se pode estabelecer a 
relação simétrica de igualdade (=), tal que se a=b necessariamente 
b=a. Segundo Flavell (1963) existem poucas provas experimentais 
diretas relacionadas a este agrupamento. As investigações de 
Piaget referem-se quase que exclusivamente à aquisição da 
propriedade de simetria nas relações simétricas. Neste caso, a 
questão 18 investiga apenas a capacidade do aluno de realizar 
operações diretas e inversas em relações simétricas. 

De maneira complementar, Piaget explora no Agrupamento VII as 
capacidades construídas no Agrupamento III e V. Em seus 
experimentos, o autor propõe a correspondência termo a termo de 
séries assimétricas. Esta correspondência pressupõe a formação de 
uma matriz de dupla entrada em que cada uma das entradas é 
formada por uma série assimétrica ordenada. Os elementos da 
matriz formam a multiplicação das duas séries. Nas questões 19 e 
20 investiga-se a capacidade do aluno de estabelecer a 
correspondência termo a termo entre duas séries assimétricas, e 
também a capacidade de organizar estas séries segundo uma 
matriz de dupla entrada. 

Pelas questões 21 a 23 são investigadas a presença de 
características da dissociação de fatores nas atividades dos 
software educativos (Tabela 3). No nível concreto já existem 
algumas formas de dissociação de fatores (Inhelder & Piaget, 
1958). Para decidir se há ou não interferência de determinado 
fator no resultado, o aluno do nível concreto observa se este fator 
está presente ou ausente. Além da observação, o aluno faz 
também experimentações ao introduzir ou retirar o fator em 
questão. A observação e a experimentação permitem a realização 
de transformações por inversão ou negação. No caso em que o 
fator não pode ser retirado (por exemplo, peso e comprimento de 
um objeto), o aluno do nível concreto não consegue afastá-lo e 
nenhuma variação ocorre na observação. A dimensão do possível 
não existe; a cognição é alcançada somente no nível formal. O 
aluno no nível formal compreende que se pode retirar um fator, 
suprimindo-o quando sua natureza o permite ou neutralizando-o 
por igualdade quando sua natureza exclui a supressão. O aluno 
compreende que no sistema que se retira um fator pode-se 
também, reciprocamente, fazer variar outro fator por supressão ou 
por adjunção. A dissociação de fatores ocorre por meio da 
coordenação de inversão, negação e reciprocidade num único 
sistema. Esse processo desencadeia a necessidade da constituição 
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da combinatória, objeto de investigação das questões de 24 a 31 
(Tabela 3).  

 
Tabela 3. Operações lógicas de proposições de grupos e 

esquemas operatórios 

Nº Questões/Subcaracterísticas 

21 
A atividade permite excluir os efeitos de uma variável 
(propriedade ou acontecimento) apenas pela sua 
eliminação? 

22 
A atividade permite neutralizar os efeitos de uma 
variável (propriedade ou acontecimento) apenas pela 
associação de outra variável cujo efeito a neutraliza? 

23 
A atividade permite tanto excluir quanto neutralizar os 
efeitos de uma variável (propriedade ou 
acontecimento)? 

24 
A atividade pressupõe a combinação de objetos (partes 
ou características) em situações reais pela comparação 
2 a 2 e/ou 3 a 3? 

25 
A atividade pressupõe a combinação de objetos (partes 
ou características) por meio de deduções/abstrações 
para formar proposições ou hipóteses? 

26 
Na atividade existem instruções explícitas para a 
realização de combinações com os objetos (partes ou 
características)? 

27 A atividade pressupõe a realização espontânea de 
combinações com objetos (partes ou características)? 

28 
A atividade pressupõe que a realização das 
combinações de objetos (partes ou características) é 
feita por tentativa e erro? 

29 
A atividade pressupõe que a realização das 
combinações de objetos (partes ou características) é 
feita por um método sistemático? 

30 A atividade pressupõe a combinação de objetos (partes 
ou características) como simples unidades? 

31 A atividade pressupõe a combinação de objetos (partes 
ou características) pela qualidade destes objetos? 

32 A atividade pressupõe uma interdependência das 
modificações por inversão e reciprocidade? 

33 A atividade pressupõe a atribuição de valores do tipo 
“Verdadeiro” ou “Falso”? 

34 A atividade pressupõe a construção de frações ou 
relações numéricas e a formação de proporções? 

35 
A atividade pressupõe a composição de duas ou mais 
ações para produzir outra ação em sistemas de 
referência distintos (movimentos relativos)? 

36 
A atividade pressupõe a construção ou a utilização 
qualitativa (sem cálculos) de noções que envolvam o 
princípio da igualdade entre ação e reação? 

37 
A atividade pressupõe estabelecer relações qualitativas 
(sem cálculos) entre os casos favoráveis e os casos 
possíveis na ocorrência de um determinado evento? 

38 
A atividade pressupõe a construção ou a utilização 
qualitativa (sem cálculos) da noção de correlação entre 
duas ou mais variáveis? 

39 
A atividade pressupõe a construção ou a utilização 
qualitativa (sem cálculos) da noção de compensação 
multiplicativa? 

40 
A atividade pressupõe a construção ou a utilização 
qualitativa (sem cálculos) da noção de conservação do 
movimento retilíneo e uniforme? 

 
Ainda no nível concreto, as primeiras combinações aparecem na 
forma de associações e multiplicações de classes e se referem aos 
objetos concretos, onde estes são considerados simples unidades. 
São necessárias instruções explícitas para estimular o aluno nas 
combinações com os objetos, com as partes dos objetos ou com os 
atributos. As tentativas para realizar as combinações são baseadas 
na tentativa e erro. 

Para realizar as combinações no nível formal, o aluno utiliza tanto 
dados reais quanto imaginários. A distinção entre o que é real e o 
que é possível faz com que o aluno, ao examinar um problema, 
imagine as possíveis relações. Por um método sistemático, o aluno 
busca as possíveis soluções do problema. Ele faz deduções e 
abstrações espontaneamente, e associa os fatores. O aluno 
combina objetos, partes dos objetos ou qualidades desses objetos, 
formando as proposições.  

As combinações e o pensamento proposicional são realizações 
intelectuais dos alunos no estágio formal. Nesta etapa as 
conquistas cognitivas podem ser classificadas do geral para o 
específico. Em seus experimentos, Piaget identifica conceitos 
específicos e particulares relacionados à tarefa de estrutura global 
onde o aluno pode trabalhar. O conjunto de instrumentos 
conceituais, chamado por Piaget de esquemas operacionais 
formais, encontra-se num nível intermediário de generalidade 
(Flavell, 1963). Cada esquema operacional apresenta semelhanças 
com as estruturas de reticulado e de grupo. São vários os 
esquemas que se assemelham com o grupo das inversões e 
reciprocidades (grupo INRC). O aluno constrói as noções ou 
operações por dedução ou invenção durante a observação e após 
as combinações experimentais.  

O aluno constrói os esquemas operacionais formais por 
intermédio das operações proposicionais. O pensamento apresenta 
características de estrutura total, de grupo e reticulado (Inhelder & 
Piaget, 1958). Por meio das questões 32 e 33 é investigado se a 
atividade pressupõe a necessidade de operações proposicionais 
para construir uma noção ou operação; e se existe a 
interdependência das modificações por inversões e reciprocidade 
(Tabela 3). 

Piaget (Inhelder & Piaget, 1958, Flavell, 1963) descreve um total 
de oito esquemas operacionais formais: (a) as operações 
combinatórias; (b) as proporções; (c) a coordenação de dois 
sistemas de referência e a relatividade dos movimentos e das 
velocidades; (d) a noção de equilíbrio mecânico; (e) a noção de 
probabilidade; (f) a noção de correlação; (g) as compensações 
multiplicativas; (h) a noção da conservação do movimento 
retilíneo e uniforme. Nas experiências de Piaget, a maioria dessas 
noções é investigada apenas qualitativamente, sem cálculos. 

As operações combinatórias não foram investigadas enquanto 
esquema operacional formal por já terem sido investigadas 
enquanto componente do pensamento combinatório nas questões 
de 24 a 31 (Tabela 3).  

A capacidade para construir os esquemas de operações formais 
não se manifesta espontaneamente, só aparece quando a natureza 
dos problemas o exige (Inhelder & Piaget, 1958). As questões de 
34 a 40 investigam a natureza dos problemas com o intuito de 
identificar traços dos esquemas operacionais formais (Tabela 3). 
Na teoria de Piaget, os esquemas operacionais formais aparecem 
simultaneamente. Por esta razão, com a constatação afirmativa de 
pelo menos uma das subcaracterísticas dos esquemas, conclui-se 
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que a atividade contribui para o desenvolvimento das estruturas 
cognitivas formais. 

5. QUESTÕES DO MÓDULO INTERAÇÃO 
Na teoria de Piaget, a cognição tem relação com as ações reais do 
aluno (Flavell, 1963). O desenvolvimento intelectual é assegurado 
pela interação entre aluno e ambiente. No módulo Interação, as 
experiências dos alunos são analisadas por meio de 6 (seis) 
questões que também são divididas por categorias. 

No estágio concreto, as operações lógicas de classificação, 
seriação e correspondência dependem das ações concretas do 
aluno sobre os objetos reais. Essas ações levam o aluno a observar 
os fatos e a realizar experimentações para captura dos atributos 
dos objetos. As questões 41 e 42 investigam os recursos 
oferecidos pelo software para capturar os atributos dos objetos, 
para manipulá-los e para a realização de experimentos (operações 
lógicas)(Tabela 4). 

 
Tabela 4. Interação: aluno-meio físico e aluno-meio social  

Nº Questões/Subcaracterísticas 

41 No software existem recursos para reconhecer as 
características dos objetos? 

42 No software existem recursos para realizar 
experimentos ou simulações? 

43 No software existem recursos para que o registro de 
idéias e opiniões? 

44 No software existem recursos para consulta do registro 
de outras idéias e opiniões? 

45 No software existem recursos para a realização de 
diferentes caminhos para a resolução da atividade? 

46 No software existem recursos para a utilização em rede? 
 
Sendo o pensamento formal um pensamento proposicional 
(Flavell, 1963), o aluno manipula afirmações e proposições que 
contêm dados concretos. As proposições constituem a 
verbalização das ações mentais, e podem expressar ideias, 
sentimentos e opiniões. O aluno realiza várias conexões lógicas 
entre as proposições, tais como implicação, conjunção, identidade 
e disjunção. O pensamento proposicional está intimamente 
relacionado com a orientação para o possível e o hipotético. 
Diante de um problema, o aluno determina todas as relações 
implícitas no problema para se certificar de que nada foi omitido. 
As diferentes combinações constituem hipóteses que precisam ser 
verificadas. O pensamento proposicional permite que o aluno 
elimine algumas possibilidades por meio de deduções e 
inferências, e investigue outras por meio de experimentações e 
simulações.  

Nas questões 43 e 44 são investigados os recursos para o registro 
e a socialização das ideias e opiniões dos alunos. E na questão 45 
investigam-se os recursos que possam realizar efetivamente 
experimentações e simulações. E os recursos para efetivar a 
interação entre sujeito e meio-social são investigados na questão 
46 (Tabela 4). 

6. QUESTÕES DO MÓDULO 
COOPERAÇÃO 
A cooperação é estabelecida por operações conjuntas para a 
realização de trocas sociais lógicas de ações e de pensamentos. A 

cooperação pode ocorrer na forma de ações efetivas ou na forma 
de pensamentos, expressos por proposições. O conjunto de 
questões 47 a 50 investiga a cooperação na ação (Tabela 5). Nas 
questões nº 47 e 48 investigam-se a possibilidade de realizar as 
atividades nos software de forma individual ou conjunta, 
respectivamente. 

Tabela 5. Cooperação: troca social lógica e convívio social 

Nº Questões/Subcaracterísticas 

47 A atividade pressupõe que as experiências e observações 
sejam realizadas apenas de forma individual? 

48 A atividade pressupõe que as experiências e observações 
sejam realizadas de forma conjunta? 

49 A atividade pressupõe uma nova maneira de diferenciar 
e coordenar as idéias? 

50 A atividade pressupõe a aplicação de operações 
conhecidas a novas situações? 

51 A atividade pressupõe a utilização de ideias geradas 
pelo convívio social? 

52 A atividade pressupõe a consideração de situações 
vivenciadas fora da escola? 

53 A atividade permite a escolha de caminhos 
diferenciados para a resolução dos problemas? 

54 A atividade pressupõe o registro de ideias e opiniões? 

55 A atividade pressupõe a consulta do registro de ideias e 
opiniões para o confronto de pontos de vista?   

56 A atividade pressupõe uma justificativa das operações 
realizadas? 

 
Segundo Aebli (1951), as atividades que exigem a construção de 
uma noção ou um conceito requerem a conciliação de ideias que 
se divergem no âmbito da concepção de conjunto. A questão 49 
identifica se a atividade na ferramenta pressupõe a realização de 
discussão comum para a introdução de um conceito ou tema. Na 
discussão comum, a troca social lógica ocorre entre a sala toda. 
Há troca de observações e reflexões acerca do objeto em estudo. 
O aluno constrói uma noção ou operação; diferencia e coordena 
de uma nova forma suas ideias anteriores; confronta diferentes 
pontos de vista e reconhece que um mesmo problema pode ter 
diferentes soluções.  

Nas atividades de aplicação de noções, operações e métodos de 
trabalho já existentes, a tarefa é identificar quais devem ser 
aplicados e como aplicá-los (Aebli, 1951). Esta habilidade é 
investigada pela questão 50. 

Na cooperação em pensamento, as contribuições para a realização 
conjunta das atividades ocorrem pelas ideias geradas pelo 
convívio social, dentro e fora da escola, entre os alunos. As 
questões 51 e 52 (Tabela 5) investigam se a atividade na 
ferramenta computacional pressupõe a utilização destas ideias na 
solução do problema. 

Pelas diferentes formas de cooperação, o aluno coordena ideias e 
sentimentos; ele cria, valida e refina teorias. Dessa forma, 
segundo Piaget, o aluno se insere no mundo dos adultos. O 
refinamento destas teorias requer a aceitação do grupo como um 
todo, inclusive dos adultos. É assim que o aluno aprende a 
reconhecer os diferentes caminhos para a solução de um mesmo 
problema. Para validar suas ideias, o aluno confronta e coordena 
os diferentes pontos de vista. As questões de 53 a 56 estabelecem 
o diagnóstico para estas subcaracterísticas, uma vez que, 
interpretar, compreender, organizar e integrar o mundo dos 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

53

adultos pressupõe uma justificativa. A questão 56 investiga a 
possibilidade de justificar o conjunto de operações executadas 
pelo aluno durante a solução de um problema. 

7. FATORES DE HABILIDADE 
A expressão do modelo de qualidade para software de McCall et 
al. (1977) sofreu adaptações para caracterizar os software em 
termos de estruturas lógico-matemáticas. Para a metodologia 
ECoTEC, os fatores de qualidade foram substituídos por fatores 
de habilidade (H) que caracterizam as estruturas de conjunto e 
modelam o comportamento do aluno no período operacional. Para 
os módulos Interação e Cooperação foi feita uma apropriação do 
termo habilidade para indicar os recursos disponíveis no software. 
Os coeficientes de regressão (c) foram interpretados como os 
pesos das habilidades, tais que a somatório dos coeficientes 
resulte em 1 (um). As expressões foram escritas pela relação H = 
c1m1+c2m2+…+cnmn. Uma habilidade pode ser formada por uma 
questão (subcaracterística) ou por um grupo de questões 
(subcaracterísticas)(Tabelas 6, 7, 8 e 9). 

As notas atribuídas às questões (m) correspondem à medida 10 
(dez), 0 (zero) ou -1 (um negativo) para cada subcaracterística. O 
valor 10 (dez) indica que a subcaracterística está presente na 
ferramenta computacional; o valor 0 (zero) é atribuído para a 
ausência da subcaraterística; e o valor -1 (um negativo) quando 
não for possível identificar a presença ou a ausência da 
subcaracterística. Se a habilidade for formada por mais de um 
componente e alguns deles (não todos) tiver valor -1 (um 
negativo) deve-se eliminar da expressão as parcelas 
correspondentes aos requisitos e efetuar o cálculo com os demais 
valores. Se todos os componentes da habilidade receberem valor -
1 (um negativo), então a habilidade como um todo terá valor -1 
(um negativo) 

As habilidades formadas por apenas uma subcaracterística têm 
peso 1 (um). Para as habilidades operatórias de Agrupamento, a 
definição do peso das habilidades formadas por mais de uma 
subcaracterística apoiou-se no critério adotado por Piaget. Se 
houver provas razoáveis da existência de uma ou mais das 
subcaracterísticas, pode-se inferir a existência da estrutura do 
agrupamento como um todo (Flavell, 1963). As subcaracterísticas 
relativas aos Agrupamentos I, II, III, V, VI e VII possuem pesos 
iguais. E como se deve considerar a somatória dos pesos igual a 1 
(um), os pesos da subcaracterística foram obtidos com a divisão 
do valor 1 (um) pelo número de subcaracterísticas da habilidade. 

Para a habilidade H(7) com 5 subcaracterísticas, obteve-se os 
pesos dividindo 1 por 5. Para H(9), dividiu-se 1 por 3, e para as 
habilidades H(10) e H(12), 1 por 2 (Tabela 6). 

Para as habilidades operatórias de Grupo, em H(13) considera-se 
a reversibilidade por supressão com peso 0,2; a por adjunção com 
peso 0,3 e a coordenação das duas formas em um único sistema 
com peso 0,5 (Tabela 7). Esta distribuição foi adotada porque são 
fatores crescentes de cognição, sendo que a construção inicia-se 
no estágio concreto e atinge sua plenitude no estágio formal.  

Para as habilidades H(14) e H(15) atribuem-se pesos iguais para 
todas as subcaraterísticas (Tabela 7). Qualquer subcaracterística 
isolada de H(14) e H(15) revela atitudes e comportamentos do 
nível concreto e do nível formal, respectivamente.  

 

Tabela 6. Habilidades operatórias: Esquema Antecipador e 
Agrupamentos 

Característica Questão Fator de Habilidade 

O que é? 1    H(1) =1m1 
É mais? ou É 
menos? 2    H(2) =1m2 

Onde? Ou 
quando? 3    H(3) =1m3 

Por que motivo? 4    H(4) =1m4 
Com que 
objetivo? 5    H(5) =1m5 

Quanto? 6    H(6) =1m6 

Agrupamento I 

7 

   H(7) =0,2m7+0,2m8+0,2m9+ 
0,2m10+0,2m11 

8 

9 

10 

11 

Agrupamento II 12    H(8) =1m12 

Agrupamento III 

13 
   H(9) =1/3m13+1/3m14+ 

1/3m15 
14 

15 

Agrupamento V 
16 

   H(10) =0,5m16+0,5m17 
17 

Agrupamento VI 18    H(11) =1m18 

Agrupamento VII 
19 

   H(12) =0,5m19+0,5m20 
20 

 
No nível concreto, o aluno considera os objetos como simples 
unidades. Para a elaboração do raciocínio combinatório, as 
primeiras combinações com objetos, partes ou atributos destes 
objetos requerem instruções explícitas em situações reais. As 
ações do aluno são baseadas na tentativa e erro. E no nível formal, 
fase final da construção do raciocínio combinatório, as 
possibilidades de combinações com objetos, partes destes objetos 
ou atributos são realizadas espontaneamente (a) por meio de 
deduções ou abstrações; (b) por um método sistemático de ação; e 
(c) pela referência a qualidades dos objetos. 

As subcaraterísticas que analisam os recursos de interação das 
habilidades H(25) e H(26) recebem valores iguais para os pesos 
(Tabela 8). Em H(25) porque a organização do mundo real em 
classes e as relações entre as classes e os objetos requerem, de 
igual forma, a captura dos atributos dos objetos; bem como a 
realização de experimentos e simulações. E para a habilidade 
H(26), pela importância dos alunos registrarem e consultarem 
suas próprias ideias e opiniões. 

A cooperação é caracterizada pela realização de operações 
conjuntas. Essas operações são melhores quando realizadas em 
pequenos grupos (Aebli, 1951). Sendo assim, para a habilidade 
H(30) atribui-se peso 0,6 para a subcaracterística que revela a 
possibilidade de realizar operações conjuntas; 0,3 para a 
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subcaracterística onde operações conjuntas são realizadas em 
pequenos grupos; e peso 0,1 para a subcaracterística onde a 
atividade envolve a sala toda (Tabela 9).  

 
Tabela 7. Habilidades operatórias: Grupos e Grupo INRC -

Inversões e Reciprocidades 

Característica Questão Fator de Habilidade 

Dissociação e 
reversibilidade 

21 
   H(13) =0,2m21+0,3m22+ 

0,5m23 
22 

23 

Combinações e 
hipóteses 

24 

   H(14) =0,25m24+0,25m26  
+0,25m28+0,25m30 

26 

28 

30 

25 

   H(15) =0,25m25+0,25m27  
+0,25m29+0,25m31 

27 

29 

31 
Coordenação de 
inversão e 
reciprocidade 

32    H(16) =1m32 

Operações 
proposicionais 33    H(17) =1m33 

Proporções 34    H(18) =1m34 
Coordenação de 
sistemas de 
referência 

35    H(19) =1m35 

Princípio da ação e 
reação 36    H(20) =1m36 

Probabilidade 37    H(21) =1m37 

Correlação 38    H(22) =1m38 
Compensação 
multiplicativa 39    H(23) =1m39 

Conservação do 
movimento retilíneo 
e uniforme 

40    H(24) =1m40 

 
 

Tabela 8. Recursos para habilidades de interação do aluno-
meio físico e aluno-meio social 

Característica Questão Fator de Habilidade 
Atributos dos objetos  
Operações lógicas com 
classes e relações 

41 
   H(25) =0,5m41+0,5m42 

42 

Operações lógicas com 
proposições 

43 
   H(26) =0,5m43+0,5m44 

44 

Deduções e inferências 45    H(27) =1m45 

Operações conjuntas 46    H(28) =1m46 

 
As habilidades de cooperação H(31) e H(33) recebem pesos iguais 
para suas subcaraterísticas (Tabela 9). Estas habilidades analisam 
a troca social lógica entre as ideias geradas pelo convívio social 
dentro e fora da escola; e o registro e a consulta de ideias e 
opiniões dos colegas. 

 
Tabela 9. Habilidades de cooperação entre os pares 

Característica Questão Fator de Habilidade 

Cooperação na ação 

47    H(29) =1m47 

48 
   H(30) =0,6m48+0,1m49  

+0,3m50 
49 

50 

Cooperação em 
pensamento 

51 
   H(31) =0,5m51+0,5m52 

52 

Criação, validação e 
refinamento de teorias 

53    H(32) =1m53 

54 
   H(33) =0,5m54+0,5m55 

55 
Interpretação e 
organização do mundo 56    H(34) =1m56 

 
Com a interpretação dos valores de cada fator de habilidade gera-
se os chamados indicadores. Com estes indicadores é possível 
diagnosticar cada subcaracterística ou grupos de subcaracterísticas 
presentes no software educativo e apresentar recomendações 
quanto a construção das estruturas lógico-matemáticas. As 
expressões (H) que resultam em valores iguais a -1 (um negativo) 
indicam que não foi possível avaliar a presença ou a ausência dos 
parâmetros correspondentes às características ou 
subcaracterísticas das estruturas lógico-matemáticas. Para 
resultados com valores 0 (zero) não há significado em termos de 
indicador para as habilidades operatórias, de interação e de 
cooperação. Qualquer outro valor deve ser interpretado pelas 
recomendações do fator de habilidade analisado em cada módulo 
da metodologia ECoTEC. 

8. CONCLUSÃO 
A metodologia de avaliação ECoTEC fornece um contexto de 
referência que identifica as realizações intelectuais do aluno em 
decorrência da utilização de software nos princípios 
construtivistas. As realizações intelectuais são reveladas pelas 
habilidades que podem ser adquiridas pelo aluno. O diagnóstico 
auxilia na tomada de decisão do professor quanto ao software a 
ser utilizada na sala de aula. O professor escolhe em função da 
estrutura lógico-matemática que deve ser construída e do objetivo 
educacional que deve ser alcançado. A escolha e utilização 
adequada do software educativo auxilia o desenvolvimento 
cognitivo em cada estágio operacional.     

No formato de um checklist, o ECoTEC é de fácil compreensão e 
preenchimento. Os professores podem preencher a ficha de 
avaliação de forma fragmentada, em função do tempo livre 
disponível.  

Os requisitos do ECoTEC foram elaborados para professores e 
pesquisadores que avaliam software e sua aplicabilidade. A 
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estrutura da metodologia não exclui a possibilidade de que esta 
seja utilizada por desenvolvedores de software. O contexto de 
referência do ECoTEC é uma base pedagógica sólida para a 
produção de software educativos que atendam a demanda pela 
construção de conhecimento lógico-matemático.   
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ABSTRACT 
This article reports some of the qualitative contributions from the 
research and development project FONDEF D08i1010, 
"Development and experimental evaluation of interactive software 
components that implement learning strategies to improve reading 
comprehension and significant production of texts." This article 
supplements the quantitative results presented in TISE 2011, 
development of thinking skills associated to reading 
comprehension with statistically significant quantitative impact on 
their levels of achievement, and TISE 2012, development of 
thinking skills associated with text production with statistically 
significant quantitative impact in their levels of achievement. 

The article presents the qualitative results of the intervention in 
8th grade that used software components that implement visual 
learning strategies to assist thinking skills development. 
Following, it presents the problem-opportunity, the conceptual 
and technological background that supported the proposal and 
implementation. Next, it details the qualitative evaluation in terms 
of research questions, measuring instruments, and the results on 
software components use, teacher mediating role, teacher’s 
discourse, reading and writing strategies, learning motivation, 
perceptions, and classroom interactions. Finally, it makes some 
observations as a way of conclusion. 

RESUMEN 
Este artículo complementa los resultados cuantitativos expuestos 
en TISE 2011, desarrollo de habilidades del pensamiento 
asociadas a la comprensión lectora con impacto cuantitativo 
estadísticamente significativo en sus niveles de logro, y TISE 
2012, desarrollo de habilidades del pensamiento asociadas a la 
producción de texto con impacto cuantitativo estadísticamente 
significativo en sus niveles de logro. 

El artículo presenta los resultados cualitativos de la intervención 
realizada en 8° básicos, con uso de componentes de software que 
implementan estrategias visuales de aprendizaje que asisten el 
desarrollo de habilidades del pensamiento. A continuación se 
expone el problema oportunidad, los antecedentes conceptuales y 
tecnológicos que sustentaron la propuesta y de la implementación. 
Luego se detalla la evaluación cualitativa en términos de las 
preguntas de investigación, instrumentos de medición utilizados y 

los resultados del uso del software rol mediador del profesor, 
discurso de los profesores, estrategias de lectura y escritura, 
motivación al aprendizaje, percepciones, e interacciones en el 
aula. Por último, se hace algunas observaciones a modo de 
conclusiones. 

Keywords 
Habilidades de pensamiento, clima escolar, motivación al 
aprendizaje, rol del profesor, estrategias visuales de aprendizaje, 
componentes de software. 

1. INTRODUCCIÓN 
En artículos anteriores TISE, se ha descrito los hallazgos 
cuantitativos del proyecto FONDEF D08i1010, que contempla el 
estudio de la comprensión lectora y la producción de textos de 
alumnos de enseñanza básica, basado en el desarrollo de 
habilidades de pensamiento asociadas a estos procesos; cuyo 
objetivo central fue diseñar y desarrollar componentes de software 
interactivos que implementaran estrategias de aprendizaje e 
incubar nuevas aplicaciones. En un primer artículo se describieron 
los resultados en la comprensión lectora de octavo básico [8], en 
un segundo artículo se describió los resultados en la producción 
de texto de alumnos de octavo básico [9], ambos en resultados 
expuestos en términos cuantitativos y en un tercer artículo 
descriptivo del software interactivo Colaboractiva que asiste el 
desarrollo de habilidades del pensamiento para mejorar la 
comprensión lectora y producción de textos [7]. 
El presente artículo corresponde a la descripción cualitativa del 
impacto de uso del software Colaboractiva en alumnos de octavo 
básico que participaron de la intervención, que alcanzan aspectos 
relacionales y de interacciones en el aula. 

2. PROBLEMA-OPORTUNIDAD 
El problema, que el software Colaboractiva buscó contribuir a 
solucionar fue el bajo nivel de comprensión lectora y de 
producción de texto que revelan los estudiantes chilenos en las 
mediciones nacionales e internacionales, como lo demuestran las 
mediciones nacionales SIMCE [12, 13] e internacionales PISA 
[14]. 
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La medición SIMCE de Escritura 2008 demuestra que el 76% de 
los alumnos y alumnas no alcanzan el nivel esperado para el grado 
escolar que cursa, esta prueba se aplicó por única vez durante el 
periodo señalado. La medición SIMCE 2009 de Lectura da como 
resultado que el 74% de los estudiantes alcanzan el nivel esperado 
para su nivel escolar, el promedio nacional alcanza de los octavos 
básicos fue de 252 puntos de un esperado de 286 puntos. Por otra 
parte, el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 
(Programme for International Student Assessment – PISA) que es 
una evaluación internacional estandarizada desarrollada por los 
países participantes de la OCDE, en sus resultados 2009 muestra 
que en Chile el 31% de los estudiantes se ubican en los niveles 1a 
y 1b, es decir, no leen al nivel mínimo requerido. El 33% se 
encuentra en el nivel 2; el 26% está en el nivel 3; el 9% está en el 
nivel 4; y el 1% está en los niveles 5 y 6. El promedio más alto lo 
obtuvo Shanghái con 556 puntos. El promedio de los países 
OCDE fue de 493 puntos.  
La oportunidad que se abordó en este proyecto fue el desarrollo 
de habilidades de pensamiento que mejoren los aprendizajes en 
relación al proceso de producción textual en alumnos de octavo 
básico, a través de la integración curricular de TIC, en las Clases 
de Lenguaje y Comunicación, además, de la intervención positiva 
de aspectos de tipo cualitativo como son:  aspectos relacionales de 
los distintos agentes de la comunidad escolar, interacciones en el 
aula, y la apropiación de  elementos tecnológicos tanto de 
estudiantes como de profesores. 

3. ANTECEDENTES 

3.1 Conceptuales 
En el sistema escolar el proceso tradicional de evaluación se ha 
enmarcado principalmente en el plano de la evaluación 
cuantitativa, sin embargo, los procesos en las comunidades 
escolares y en los procesos de aprendizaje involucran cambios 
graduales que es necesario visualizar, y hacer consientes, es aquí 
donde cobra importancia la evaluación cualitativa, y de 
microprocesos [17], cuya finalidad fundamental es hacer visible la 
cantidad y calidad de la participación de los individuos en 
cualquier tipo de intervención, incluyendo etapas de auto-
evaluación y de co-evaluación, otorgando valor al lenguaje y al 
discurso de los individuos participantes. De esta manera la 
evaluación cualitativa permite una aproximación que pretende 
conservar la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno, 
considerando bajo un prisma naturista el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
La metodología cualitativa ofrece herramientas que permiten 
aproximarse al sujeto de estudio tomando en consideración la 
multidimensionalidad del problema, y recogiendo la subjetividad 
y construcción de sentido de los individuos y grupos. A través de 
esta metodología se busca realizar una observación naturista y sin 
control, asumiendo la cualidad dinámica y compleja de la realidad 
estudiada [6]. Adicionalmente esta metodología tiene carácter 
exploratorio, descriptivo e inductivo [3].  
Utilizando este tipo de metodología el proyecto exploró diversos 
aspectos de la intervención considerando la forma en que los 
actores se apropian de la tecnología, las relaciones interpersonales 
que se producen con la medicación de tecnologías, el rol que 
asume el profesor, y de qué manera esto produce cambios que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. Se 
pretende observar el desarrollo progresivo de estos cambios en los 
diversos actores y en las interacciones al interior del aula. 

La evaluación cualitativa en la implementación del proyecto se 
dio por la inducción de los participantes a reflexionar sobre: la 
realidad en que se encuentran en cuanto a los aprendizajes en 
comprensión lectora y producción significativa de textos, en las 
relaciones que se establecen dentro de la sala de clases que 
benefician y dificultan los aprendizajes.  
En esta investigación se entiende por clima escolar a “El grupo de 
características sociales y psicológicas de una clase, determinados 
por factores estructurales, personales y funcionales (...) El clima 
de clase tiene que ver con las características y el comportamiento 
de los profesores y profesoras, el alumnado, la interacción entre 
ellos y, como consecuencia, la dinámica de clase es única y 
particular según estos elementos” [18]. El clima escolar se 
entiende como un ordenador del ambiente en el que sucede el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Los movimientos de escuelas 
efectivas y con mejora escolar identifican este aspecto como uno 
de los factores asociados a la calidad de las escuelas. Ser capaces 
de evaluar el clima escolar permite identificar fuentes de 
problemas que impiden el logro de los objetivos propuestos tanto 
por el establecimiento como por las intervenciones en ellas 
sugeridas. Un clima escolar adecuado se caracteriza porque las 
dinámicas de las relaciones que se establecen entre los distintos 
miembros de la comunidad escolar, mantienen canales óptimos de 
comunicación y de trabajo colaborativo, con mínimos grados de 
conflictividad; con estímulos constantes hacia los distintos actores 
de la comunidad; y el nivel de motivación, expectativas y 
compromiso por el trabajo escolar es alto de parte de todos los 
miembros. 
Por otra parte al incorporar nuevas tecnologías de información y 
comunicación en el aula, las interacciones y los roles en ellas se 
ven modificadas. Los alumnos que en su mayoría son nativos 
digitales, manejan y utilizan las redes sociales y las tecnologías 
desde muy temprana edad, por lo que la demanda de los 
establecimientos ya no es que aprendan de tecnología, sino más 
bien que aprendan con tecnología, lo que implica poner las TIC al 
servicio de los procesos de enseñanza aprendizaje. En este sentido 
las demandas para los estudiantes ya no es solo ser competente en 
el hecho de saber leer y escribir, sino que se relaciona “a la 
capacidad de saber comunicar en forma oral y escrita, pensar 
críticamente, razonar en forma lógica y utilizar los avances 
tecnológicos del mundo actual" [5]. 
En este escenario de incorporación de tecnologías al sistema 
escolar el rol del profesor debe ser modificado; frente a los 
alumnos que son nativos digitales, el profesor tradicional presenta 
una serie de inseguridades, un ejemplo de ello es su experiencia 
de lectura, que siempre ha sido frente a elementos impresos 
“Nuestras inseguridades (de los profesores), también se explican 
por el hecho de que la mayoría de los estudiantes de la actual 
generación no necesitan ser enseñados a manejar algoritmos de la 
utilización del hardware y del software, ya que muchos podrían 
ser nuestros maestros” [2].  
Frente a este nuevo escenario, el profesor debe tomar un rol de 
mediador, pero no cualquiera un mediador eficiente, el cual sea 
capaz de ver en la tecnología una aliada efectiva, que puede ser 
utilizada para incitar aprendizajes significativos en los alumnos. 
La utilización de TIC puede proveer al profesor de un andamiaje 
para fomentar y socializar la comprensión y la producción de 
textos. Al respecto Condemarín sostiene “la tecnología digital 
facilita la expresión de la creatividad escrita, porque cuando 
desean refinar y revisar un documentos electrónico, ellos (los 
alumnos se sienten libres para alterar, omitir e insertar palabras 
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que reflejen lo que quieren decir y para disponer de recursos que 
ilustren o expresen mejor su mensaje, mediante la utilización de 
variados sistemas de signos”. Por lo que el uso de mail, por 
ejemplo, podría permitir trabajar una de las etapas de la 
producción de textos, la reescritura. 
El rol del mediador eficaz debe ser capaz de reconocer en el 
Internet un aliado, ya que en los estudiantes, con una buena guía, 
encontrarán el mejor medio para la búsqueda de información, de 
esta manera se puede estimular el aprendizaje a través de la 
indagación, el que favorece el desarrollo de las funciones 
informativas y heurísticas del lenguaje. En este sentido el profesor 
toma un rol fundamental al mediar entre toda la información 
existente en internet y el alumno. El profesor debe ser un filtro, ya 
que, como es sabido, no todo lo que aparece en internet es 
información confiable.  
Por otro lado, el profesor debe ser capaz de introducir estrategias 
de motivación hacia el aprendizaje que los medios tecnológicos le 
proveen, no competir con la tecnología sino que convertirla en 
una aliada, en la que los aprendizajes de cualquier área puede ser 
más atractiva para los alumnos y en una predisposición positiva 
hacia los aprendizajes, estos serán mucho más significativos. 
El aprendizaje por medio de las tecnologías genera un clima 
escolar más apropiado, en el que el aprendizaje colaborativo 
puede formar parte de las prácticas cotidianas de generación de 
conocimientos, traspaso de conocimientos no sólo de maestro-
alumno, sino que de alumno-alumno y de alumno-profesor, en el 
que se valora el aporte que pueda hacer el otro por sobre la 
competencia individual. Valores necesarios en la sociedad actual 
y que se plasman en los Objetivos Fundamentales Transversales 
[15] de la Educación chilena que no es exclusiva de un sector de 
aprendizaje en particular, sino que dependen del conjunto del 
Curriculum, y en el cual las tecnologías de información y 
comunicación forma parte de uno de los ámbitos en los que se 
organiza. 

3.2 Tecnológicos 
Colaboractiva, es una herramienta de software que da soporte al 
modelo de desarrollo de habilidades del pensamiento, para la 
comprensión lectora y producción de textos escritos, con foco en 
alumnos de 8° básico, atendiendo a las indicaciones de 
competencias TIC esperadas para el nivel escolar en intervención, 
de acuerdo al ministerio de educación [4]. 

Colaboractiva es una aplicación Web compuesta por dos 
tecnologías. Utiliza una adaptación de Moodle [16] para la 
gestión de usuarios y espacio virtual de aprendizaje. Además, 
integra el sitio Web VLabTu para el acceso y uso en línea de los 
CSIs, Componentes de Software Interactivos, creados por 
VirtuaLab-UdeSantiago [1]. Moodle es un sistema LMS de 
código abierto y licencia GNU, que cuenta con las 
funcionalidades que permiten, además de la gestión propia de este 
tipo de ambientes, implementar las herramientas que 
Colaboractiva requiere, destacando aquellas para la 
administración de grupos y el trabajo colaborativo. VLabTu es un 
desarrollo tecnológico específico realizado por VirtuaLab para 
satisfacer los requerimientos definidos para Colaboractiva con 
respecto al uso de los esquemas visuales interactivos, esto es la 
creación, edición y publicación de composiciones visuales. 

La integración de Moodle y VLabTu se realiza a nivel de código 
fuente, por lo que para los participantes resultan ser dos 
aplicaciones Web totalmente independientes. Por esto, se 

considera que Colaboractiva es el sitio Web donde se encuentra el 
espacio virtual, la ruta de aprendizaje, las actividades, y donde 
ocurre la mayor parte de la interacción entre participantes; y se 
considera a VLabTu como el sitio Web donde se utilizan los 
esquemas visuales interactivos para crear las composiciones 
visuales que luego van a compartir o publicar dentro de 
Colaboractiva. 

Como ya se mencionó en los antecedentes conceptuales, el diseño 
de Colaboractiva responde a las competencias TIC pretendidas 
por el MINEDUC para el nivel en cuestión (8° de enseñanza 
básica) a través de los objetivos fundamentales transversales 
(OFT) y la matriz de habilidades TIC para aprendizaje [11]. En 
particular, dispone de espacios para la discusión a través de foros 
y zonas de colaboración a través de las herramientas propias del 
ambiente virtual de aprendizaje (organización de grupos, chat, 
blog, wiki, y otras no utilizadas en esta experiencia piloto) y las 
opciones disponibles en los esquemas visuales de VLabTu, que 
incluyen editar, compartir, publicar y comentar las composiciones 
visuales. Esto abre la posibilidad de incorporar variedad de otras 
tecnologías en el diseño de cada actividad (email, microblog o 
redes sociales para coordinar el trabajo, blog, video blog, 
imágenes, sitios Web para utilizar textos fuente; herramientas de 
ofimática para trabajar con textos directamente; y un gran 
etcétera) según sea requerido por el profesor para con sus 
estudiantes. 

En consideración a que la colaboración entre estudiantes debe 
darse principalmente con sus compañeros de curso, en 
Colaboractiva se crean cursos virtuales que replican el grupo 
curso real. Para esto es necesario el acopio de los datos básicos de 
cada estudiante y profesor (nombre, apellido y correo electrónico) 
para inscribirlos en su propio curso virtual. Luego, se les entrega 
un nombre de usuario y una contraseña a cada uno, lo que les 
permitirá identificarse en el sitio Web de Colaboractiva, acceder a 
su curso, participar de las actividades, y utilizar los esquemas 
visuales interactivos para crear y compartir sus composiciones 
visuales en VLabTu. A continuación se detallan los aspectos de 
uso y alcances tecnológicos de cada una de estas fases. 

Los participantes, estudiantes y profesores, al ingresar con sus 
credenciales al sitio Web de Colaboractiva, acceden a su curso 
virtual y pueden visualizar el proceso de comprensión y 
producción de textos que propone la ruta de aprendizaje 
colaborativo, compuesto por 5 etapas: Pre-leer, Leer, Analizar, 
Planificar, y Escribir y publicar (ver figura 1). 
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Figura 1.  Ruta de Colaboractiva 
 

Al interactuar con la ruta, el participante puede revisar una 
pequeña descripción del objetivo, tal como muestra la figura 2. 

 

 
Figura 2.  Ruta de Colaboractiva, selección etapa 

 

Cada una de estas etapas conduce a un foro o discusión, que es la 
principal herramienta que los actores (profesores y estudiantes) 
utilizan durante su participación en Colaboractiva. Así, en cada 
una de ellas se propone un objetivo específico propio a la etapa 
pero transversal a los tipos de texto que pudiese trabajar en su 
nivel escolar, una secuencia de instrucciones generales para 
desarrollar con éxito la tarea y el acceso directo a un conjunto de 
estrategias visuales que se proponen para utilizar. Fundamental es 
la opción para “Colocar un nuevo tema de discusión aquí” que 
aparece al pié de cada etapa, pues es esta la sección donde el 
profesor guía la actividad de la etapa, por ejemplo, proponiendo 
los textos a trabajar en la etapa de Pre-leer, o recomendando 
esquemas visuales en la etapa de Planificar. Por su parte, los 
estudiantes utilizan los temas de discusión para reportar sus 
avances. Aquí recibirán no sólo el feedback de su profesor, sino 
también el de sus compañeros de curso. 

 

 
Figura 3.  Ejemplo de etapa 

 

La ruta base que se propone a todos los cursos del mismo nivel, es 
decir, la configuración “default” o de instrucciones sin editar, es 
totalmente independiente de los textos específicos que el profesor 
decida trabajar. Sin embargo, el docente a cargo podría modificar 
las instrucciones para adaptarlas a las necesidades propias de su 
grupo curso, o bien, para fortalecer conceptos a propósito del 
trabajo con un tipo de texto en específico. Estas opciones se 
recomiendan para un profesor con un nivel avanzado en uso de 
TIC y que demuestre un manejo apropiado del modelo epels. 

Como ejemplo de los accesos directos a VLabTu que se 
encuentran en cada etapa, la figura 4 muestra una de las 
instrucciones de la Etapa 3: Analizar. 

 

 
Figura 4.  Enlaces a esquemas visuales de VLabTu 

 

Desde los enlaces se puede acceder a los esquemas visuales 
interactivos del sitio Web VLabTu. Allí, el participante interactúa 
con el esquema, lo guarda, y puede acceder a las opciones de 
compartir o publicar, tal como muestra la figura 5. 

La figura 6 muestra una composición visual publicada en uno de 
los foros de Colaboractiva. Para esto, el estudiante copió el 
código generado en la opción “Publicar” de la composición 
visual, y lo pegó en el cuerpo de su respuesta en el foro de 
discusión. 
 

 
Figura 5.  Esquemas visuales de VLabTu 
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Figura 6.  Composición visual publicada en Colaboractiva 

 

La imagen publicada es, además, un enlace directo a la 
composición visual en el sitio Web de VLabTu, lo que agiliza su 
acceso para revisarla (profesor y compañeros) o corregirla 
(estudiante creador de la composición), sin salir del contexto de la 
actividad. 

Así, la dinámica en cada etapa de Colaboractiva es acceder a las 
instrucciones generales, trabajar en los esquemas visuales 
interactivos u otros recursos según indique el profesor, reportar 
los resultados en los foros de discusión, y realizar feedback del 
trabajo realizado. 

Así, el encargado de guiar el trabajo en cada sesión es el profesor. 
Él acompaña a sus alumnos en el recorrido de la ruta completa 
con distintos textos de trabajo. Con cada texto, trabaja en cada 
etapa de forma secuencial y complementaria, recomendando el 
uso de las estrategias visuales más apropiadas a través de los 
foros. 

El profesor entrega el material de trabajo (textos u otros como 
imágenes, videos, etc.) y las instrucciones específicas a través de 
los mismos foros de discusión en donde los estudiantes deberán 
reportar sus avances. Cabe recordar que cada etapa del proceso 
tiene instrucciones predefinidas e independientes de la tipología 
textual, las que le profesor puede modificar, si estima 
conveniente, para personalizarlas según su criterio. 

Además, el profesor puede organizar a los estudiantes en grupos 
de trabajo para que reporten de forma grupal (opción 
especialmente útil cuando no se cuenta con un computador por 
niño). También puede proponer a los estudiantes el trabajo 
acotado a ciertos esquemas visuales, o bien, proponer otros. 

El profesor puede guiar y motivar el trabajo de los estudiantes 
mediante comentarios en los foros o en las composiciones 
visuales que van reportando. 

A continuación se listan las distintas estrategias visuales de 
aprendizaje que se incorporan en Colaboractiva para 8° básico. 

Pre-leer: Hipótesis, Araña de ideas, Tormenta de ideas, S.Q.A.S. 
(solo las 2 primeras preguntas). 

Leer: Destacado (ideas principales, personajes o involucrados) 
Caja de palabras. 

Analizar: Argumentar (Blanco de argumentos, Pilares de 
argumentación), relacionar y comparar (Comparación por 
conjuntos, Antes y después, Ventajas y desventajas, Comparación 
por categorías), realizar secuencias (Secuencia de escenas, 
Secuencia de fichas, Secuencia en espiral), establecer relaciones 
causales (Multi efectos, Causas y efectos 1 a 1, Causas y efectos), 
y revisar comprensión lectora mediante la Lista de chequeo 
comprensión lectora. 

Planificar: Registrar nuevas ideas (Araña de ideas, Tormenta de 
ideas, Blanco de argumentos, Pilares de argumentación) y 
organizar ideas para establecer causalidad (Causa y efecto 1 a 1, 
Párrafo causa y efecto 1 a 1, Cusas y efectos, Párrafo causas y 
efectos, Multicausal, Párrafo multicausalidad, Multi efectos, 
Párrafo multi efectos), argumentar (Pilares de argumentación, 
Párrafo pilares de argumentación, Blanco de argumentos, Párrafo 
blanco de argumentos, Araña de ideas, Párrafo araña de ideas), 
establecer secuencias (Secuencia de fichas, Párrafo secuencia de 
fichas, Secuencia de escenas, Párrafo secuencia de escenas) y 
comparar (Comparación por categorías, Párrafo comparación por 
categorías, Antes y después, Comparación por conjuntos, Párrafo 
comparación por conjuntos, Ventajas y desventajas). 

Escribir y publicar: Redactar un texto utilizando las ideas de la 
etapa anterior y articulando los párrafos que pudo generar. 
Estrategias Lista de chequeo de producción de textos y S.Q.A.S. 
(últimas dos preguntas). 

El participante accede a la etapa, revisa las instrucciones del 
profesor, selecciona el link de uno de los esquemas a trabajar y 
visualiza el esquema desde el sitio Web VLabTu. Interactúa con 
el esquema, lo edita, escribe en él y lo guarda. Luego de guardar 
el esquema, se genera un enlace (link) único asociado a éste para 
que lo pueda compartir. También se genera el código HTML 
necesario para insertar la composición (vista estática del esquema 
editado y completado) como imagen en otros sitios Web, es decir, 
para que lo pueda publicar. Cabe destacar que si en el futuro el 
estudiante modifica su composición visual, estos cambios se verán 
también en las imágenes de las composiciones publicadas y que 
estén en línea (invocadas por el código HTML). 

4. IMPLEMENTACION 
La intervención se desarrolló en distintos ámbitos y con distintos 
actores de la comunidad escolar: equipo de gestión y análisis de 
infraestructura tecnológica, profesores y gestión en aula, aula y 
laboratorio de computación, y acompañamiento en aula y modelo 
de gestión. 

4.1 Equipo de gestión y análisis de 
infraestructura tecnológica 
El primer acercamiento con los establecimientos fue a través de 
los equipos de gestión, para catastrar la infraestructura tecnológica 
existente; conocer y evaluar el nivel de competencias TIC de los 
profesores. Como instrumentos de recolección de información se 
aplican encuestas y entrevistas a Directores y/o jefes técnicos, que 
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además de recoger el catastro de infraestructura pretende ahondar 
en la integración didáctica que hacen los profesores, 
especialmente los de lenguaje, de las tecnologías en su quehacer 
en el aula. Además, se realizó un análisis del Índice de Desarrollo 
Digital IDDE, de cada uno de los establecimientos participantes 
de la intervención. 

4.2 Profesores y gestión de aula 
Se realizó una capacitación a profesores, jefes técnicos y 
encargados de laboratorio, en modalidad curso taller con clases en 
que se abordaban antecedentes teóricos de la propuesta: 
habilidades de pensamiento, estrategias de aprendizaje de 
comprensión de lectura y producción de textos; y talleres 
prácticos de uso del software. El trabajo final que engloba ambas 
estrategias de curso es la elaboración de planificaciones que 
integren curricularmente las TIC, especialmente el software 
propuesto. 

4.3 Aula y laboratorio de computación 
La intervención se comenzó a desarrollar en los establecimientos 
durante el mes de marzo, como hito de inicio se aplicó en los 
colegios experimentales y control un pre test, que consistió en la 
aplicación de dos test, Prueba de Comprensión Lectora y 
Producción de Textos CL-PT [10] y una Prueba de Habilidades 
Cognitivas desarrollada por VirtuaLab.  

La intervención en establecimientos experimentales se extendió de 
mediados de marzo a septiembre del año 2011. La 
implementación con uso de software se desarrolló tanto en aula 
común como en laboratorios de computación. Se realizan dos 
sesiones semanales, de dos horas pedagógicas cada una. 

Las sesiones de trabajo consisten en la ejecución de las 
planificaciones realizadas por los profesores en la etapa de 
capacitación, con una secuencia instruccional que incluía el 
análisis y comprensión de un texto sugerido por el Mineduc para 
cada grado, y un posterior proceso de producción textual de un 
texto inédito de cada estudiante o grupo de trabajo. El software 
contribuye al desarrollo de habilidades de pensamiento 
comprometidas en los procesos de comprensión lectora y 
producción de textos, mediante la selección y completación de un 
esquema visual, desplegados en 5 etapas o estaciones de trabajo 
de Colaboractiva. 

 

 
Figura 7.  Estaciones de trabajo Colaboractiva 

 

La secuencia instruccional de Colaboractiva incorpora las etapas 
Pre-leer, Leer, Analizar, Planificar y Escribir y Publicar. En cada 
una de las etapas el estudiante se encuentra con instrucciones 
sencillas para la completación de los esquemas visuales sugeridos 
que apuntan al desarrollo de una habilidad particular.  

Dentro de cada etapa, además de los esquemas visuales, el 
estudiante cuenta con párrafos, los que disponen de una serie de 
conectores que le facilitan la estructuración coherente de variados 
tipos de textos. Por otra parte Colaboractiva cuenta con esquemas 
visuales que permiten evaluar los procesos de comprensión de 
lectura y producción de textos. 

Cada una de la actividades presentes en la secuencia instruccional 
estimula el desarrollo del trabajo colaborativo dentro del aula. 
Para lo cual al comienzo de la intervención se solicitó a los 
estudiantes que formaran grupos de trabajo, grupo que se 
convertirá en un curso virtual, con quienes podrá compartir y 
comentar los trabajos desarrollados por todos los miembros de 
dicho grupo, hasta lograr un trabajo final, que incorpore todos los 
aportes y los procesos de reedición que sean necesarios.  

Para terminar con el proceso de intervención se aplicó post test 
durante el mes de octubre, con los mismos instrumentos aplicados 
en el pre test. Durante el mes de noviembre se entregan a los 
establecimientos los resultados y análisis comparativos del 
proceso. 

4.4 Acompañamiento y modelo de gestión 
El acompañamiento estuvo a cargo de asesores metodológicos, 
que durante 28 sesiones de trabajo, asistieron el trabajo del 
profesor y los requerimientos de los estudiantes, las funciones 
específicas que debieron realizar se detallan a continuación:  

• Asistir y acompañar durante todo el semestre al curso 
asignado. 

• Verificar el correcto traspaso de metodología y uso de 
software.  

• Estimular trabajo en equipo de profesores y estudiantes del 
establecimiento que participan de la intervención. 

• Observación rigurosa del proceso y mirada crítica con la 
finalidad de detectar posibles obstaculizadores del proceso y 
proponer soluciones a corto plazo. 

• Atender y dar respuesta a las dudas planteadas por profesores 
y alumnos. 

Por otra parte es función de los asesores realizar asesorías directas 
al profesor en cuanto a planificaciones, implementación de la 
clase y preparación de material adecuado para cada sesión.  

El asesor metodológico cumple una función fundamental en el 
proceso de seguimiento y de evaluación cualitativa, ya que es 
quien registra las bitácoras de observación de cada sesión y las 
pautas de observación de cada periodo. 

5. EVALUACION CUALITATIVA 

5.1 Preguntas de investigación 
La evaluación cualitativa realizada en esta intervención, pretende 
responder a las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Se apropia el profesor del software? 
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• ¿Modifica el profesor su rol al utilizar el software? 

• ¿Cuál es el discurso de los profesores respecto del uso de TIC 
antes y después de la intervención? 

• ¿Se modifican las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 
estudiantes en la lectura y escritura al utilizar el software? 

• ¿Cuál es el nivel de motivación al aprendizaje de los 
estudiantes con y sin uso de software? 

• ¿De qué manera se modifican las interacciones entre los 
diferentes actores en el aula con la utilización de elementos 
tecnológicos? 

De esta manera, y tratando de responder a estas preguntas de 
investigación se observaron las siguientes áreas de la dinámica 
escolar: clima de aula, relación profesor alumno, relación alumno-
alumno, motivación al aprendizaje, rol del profesor en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, apropiación de medios tecnológicos, 
calidad de los aprendizajes, utilización de software interactivos y 
discurso sobre el impacto de la herramienta. 

5.2 Instrumentos 
Los instrumentos destinados a explorar cada aspecto antes 
mencionados, son: Pautas de observación, Bitácoras de sesiones, 
entrevistas a profesores y estudiantes, encuesta de clima escolar.  

Las Pautas de observación son completadas por cada uno de los 
asesores metodológicos, tanto en clases regulares de Lenguaje y 
Comunicación, como en clases con la utilización de software, en 
tres instancias de la intervención, al inicio (abril), medio (julio) y 
final (septiembre). Contempla una serie de áreas e indicadores a 
observar: estructura de la clase, interacción pedagógica, clima 
escolar y uso de software, el observador debe responder si el 
indicador se encuentra o no presente durante la observación, así 
como en algunos casos indicar el grado de presencia o ausencia de 
ellos.  

Las bitácoras de observación fueron completadas en cada sesión 
por el asesor metodológico. En este instrumento se registran datos 
del curso como fecha, número de sesión, cantidad de alumnos 
asistentes, entre otras. Además, se registra el objetivo de la clase, 
un resumen de las actividades realizadas durante la sesión, 
esquemas visuales utilizados, los sucesos importantes o 
destacados, la existencia o no de dificultades u obstáculos y la 
forma de resolución de estos.   

La encuesta de clima escolar se aplicaron a diferentes actores de la 
comunidad escolar directores, jefes técnicos, profesores y 
estudiantes, y padres de los alumnos que participan de la 
intervención; en esta encuesta se observa el nivel de conflictividad 
en la escuela, la forma de resolución de conflictos, dinámica de 
relación entre los actores, existencia de canales de comunicación, 
la existencia de un clima de confianza. Además, de medir la 
satisfacción y cumplimiento de expectativas de los actores del 
proceso en relación a: grado de satisfacción con el funcionamiento 
general de la escuela y con el desempeño de los otros actores y el 
propio, comparación entre expectativas iniciales y logro 
alcanzado, reconocimiento y estímulos por desempeño a los 
distintos actores, nivel de motivación y compromiso para el 
trabajo escolar. 

Las entrevistas fueron del tipo estructuradas y fueron aplicadas 
por los investigadores a diferentes actores de las comunidades 
escolares, profesores de aula, jefes técnicos, directores y 

encargados de sala de computación. En ellas se recoge la opinión 
de los actores en relación a los diversos aspectos de la 
intervención. 

5.3 Resultados Evaluación Cualitativa 
Como se describió anteriormente la información se recoge a través 
de pautas y bitácoras de observación, entrevistas y encuestas, en 
los que se destacan los siguientes aspectos y resultados: 

5.3.1 Apropiación del Uso de software 
En este aspecto se observa la apropiación que tiene el docente y el 
uso que hace del software durante la clase. Se consideran aspectos 
como; si utiliza de manera correcta las funcionalidades 
disponibles en el software, si sigue la metodología indicada, si 
hace uso de variados esquemas visuales durante la clase, entre 
otros. Además, servirán como indicadores de apropiación durante 
el proceso, uso de registros en el software como medios de 
verificación para la evaluación de proceso, retroalimentación a los 
alumnos mediante las herramientas que ofrece el software. 

Las observaciones indican que existen diversos grados de 
apropiación, resulta interesante observar que los profesores que 
presentan menor apropiación son los profesores con más años de 
ejercicio docente. Se observa un aumento en el grado de 
apropiación de los profesores, en la primera observación alcanza 
un promedio de 61%, en la segunda observación un promedio de 
65% y en la tercera observación un 66% de apropiación. En este 
aspecto se puede observar que la apropiación del software de los 
profesores es lenta, no existe grandes diferencias porcentuales 
entre una y otra observación, sin embargo se aprecia el avance en 
el área. 

5.3.2 Rol mediador del profesor 
En este aspecto se observa el rol que asume el profesor dentro del 
aula, se espera que el profesor sea un mediador de los 
aprendizajes de sus alumnos más que un trasmisor de contenidos. 
En una primera observación, el 69% de los profesores asume un 
rol de mediación, en la segunda un 70% y en la tercera 
observación un 71. La mayoría de los profesores participantes de 
la experiencia asumen un rol de mediador, destacando la 
incorporación de la evaluación de proceso a su quehacer 
cotidiano, valorándola como una instancia de aprendizaje y 
enriquecimiento del trabajo realizado más que como una acción 
coercitiva. Así como en el aspecto anterior el cambio lento, pero 
se pueden observar avances.  

Al asumir el profesor un rol mediador se intervienen 
positivamente otras áreas relacionadas con la dinámica de la clase, 
como son mejoras en la Estructura de la clase, Interacción 
pedagógica, Clima escolar y uso de software. 

En relación a los aspectos que se intervienen positivamente a 
partir del cambio de rol del profesor, se destaca clima escolar que 
en la primera observación se registra que el 80% de los cursos 
observados mantienen un clima escolar adecuado, en la segunda 
observación un 82% y en la última observación un 84% mantiene 
un clima escolar adecuado. 
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Figura 8.  Observación de clima de aula, en tres instancias 

 

5.3.3 Discurso de profesores respecto al uso de 
software antes y después de la intervención 
Los profesores, exceptuando los con mayor cantidad de años de 
servicio docente,  manifiestan tener experiencias de uso de 
tecnologías, tales como notebooks y datas, sin embargo coinciden 
en la opinión que su uso en el aula no debe exceder a tres clases 
seguidas, argumentando que el recursos se puede agotar y perder 
su función. Después de la intervención, los profesores opinan que 
el software es una herramienta muy útil y entretenida para el 
aprendizaje, que debe ser usado en el momento que el objetivo de 
la clase lo permita, además, de representar un ordenamiento 
importante de la actividad pedagógica. Sobre todo destacan que el 
software haga visible el desarrollo de las habilidades, lo que les 
facilita su labor pedagógica, el ahorro del tiempo en explicaciones 
de la clase y mejorando sobre todo la comprensión de los 
estudiantes de la tarea en sí. 

5.3.4 Estrategias de lectura y escritura utilizadas 
por los estudiantes 
En este ámbito se observan las estrategias de aprendizaje que 
utilizan los estudiantes en relación al proceso de lectura y 
escritura durante toda la intervención. Estas estrategias se 
exponen de manera explícita en el software, y el profesor sólo 
debe mediar entre ellas y el ritmo de aprendizaje de cada grupo de 
estudiantes. Lo más destacable en esta área, según lo manifiestan 
los profesores, es que las etapas en el proceso lector y escritor se 
vuelven más consientes para los estudiantes, ya no realizan la 
tarea de manera automática; realizan una lectura más profunda, 
pausada, destacan las ideas centrales y son capaces de aislar los 
elementos fundamentales del texto, sin recibir instrucciones del 
profesor.  

En el proceso de producción textual, son capaces de plasmar ideas 
generales en los esquemas visuales, luego analizar esta 
información y finalmente escribir un texto nuevo, utilizando 
oraciones significativamente más extensas e incluyendo 
conectores que habitualmente no utilizan. 

También, resulta interesante lo que ocurre con la interacción en el 
aula y los diálogos referidos a los temas planteados por los 
profesores, los alumnos se observan más dispuestos a participar, 
su vocabulario aumenta, así como también la creatividad. En 
conclusión se observa que los alumnos aumentan las estrategias 
de aprendizaje de lectura y escritura. 

5.3.5 Motivación al aprendizaje con y sin uso de 
software 
En términos generales los profesores de Lenguaje manifiestan que 
la motivación hacia al aprendizaje de los alumnos de 8° básico es 
muy baja, que no participan y no realizan los deberes escolares. 
Durante la intervención, la motivación de los estudiantes aumenta 
especialmente en los establecimientos donde pueden utilizar 
constantemente las salas de computación, porque los alumnos 
valoran las actividades realizadas fuera del aula común. El 
software capta la atención de los estudiantes, los alumnos se 
concentran más en la tarea, hay menos actividades disruptivas y 
bajan significativamente los problemas conductuales. 

Otro factor importante que aumenta la motivación, es el trabajo en 
grupo, que genera situaciones de colaboración, que son muy 
valoradas por los estudiantes, aumenta su participación tanto a 
nivel general del curso, como de los grupos de trabajo en 
particular. 

Algunos profesores y jefes técnicos, señalan que las aplicaciones 
han servido para aumentar la motivación de los estudiantes, lo que 
se ve reflejado en una mejora en la asistencia a clases los días que 
tienen clases de Lenguaje y Comunicación y saben que utilizarán 
el software. 

5.3.6 Interacción en el aula entre diferentes actores 
mediados por elementos tecnológicos 
Las interacciones que habitualmente son profesor-alumno, se 
amplían en esta intervención, se motivan las interacciones 
alumno-alumno, y alumno-profesor, mediados por el uso de 
tecnologías. Las interacciones tradicionales entre los actores del 
proceso escolar se vieron modificadas en la mayoría de los cursos, 
particular modificación tuvo la participación de los estudiantes en 
la interacción de la clase, dejando de ser sujetos pasivos y 
receptores de información, a actores activos en el proceso de 
aprendizaje, generando trabajo colaborativo con sus pares.  

El profesor se convierte en un mediador del aprendizaje, y muchas 
veces un aprendiz más dentro del aula, ya que al ser los alumnos 
nativos digitales aprenden con mayor facilidad el uso del 
software, pues en algunos casos son ellos quienes enseñan a sus 
profesores, lo que hace que las relaciones sean más horizontales. 

También se aprecia el desarrollo de trabajo colaborativo entre 
estudiantes sobre el proceso de análisis del texto, generándose 
espacios de intercambio de ideas y opiniones, que no son tan 
comunes dentro de las clases tradicionales. 

En cuanto a la Percepción de los alumnos y profesores  a la 
calidad de los aprendizajes antes y después de la aplicación; en 
términos generales los estudiantes no hacen mayor reflexión en 
torno a la calidad de los aprendizajes, y sólo toman como 
parámetros las notas que obtienen en las evaluaciones formales. 
Cuando se les consulta sobre ello la percepción de los alumnos 
frente a los aprendizajes alcanzados mediante el uso del software 
es variada, algunos señalan haber mejorado en la comprensión y 
producción, alcanzando el dominio de las habilidades de 
comparación, secuencia y causalidad, también en el proceso de 
producción textual reconocen que son capaces de crear oraciones 
más extensas y creativas, y ordenar la redacción mediante el uso 
de los esquemas párrafos. Sin embargo, piensan que el uso de la 
herramienta luego de un tiempo se hace rutinaria, lo que indica 
que las estrategias y habilidades están consolidándose y 
haciéndose parte de los aprendizajes y el uso del software ya no se 
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hace tan necesario. Aunque el software no fue diseñado con ese 
propósito, algunos estudiantes manifestaron que no les sirve para 
estudiar los contenidos requeridos en las clases, sintiendo que no 
están aprendiendo los contenidos para su nivel. 

Según lo manifestado por los profesores, el software es una buena 
herramienta para desarrollar habilidades de pensamiento y nuevas 
estrategias de aprendizaje, y al igual que en opinión de los 
alumnos, a pesar de no haber sido diseñado para ello, le falta 
contenidos específicos de gramática, ortografía, entre otras. 

6. CONCLUSIONES 
El software Colaboractiva espera ser una contribución en la 
mejora de la comprensión de lectura y producción de textos de los 
estudiantes. El desarrollo de habilidades de pensamiento 
comprometidas en dicho proceso, y las estrategias destinadas a su 
desarrollo es el medio para alcanzar su objetivo. 

Colaboractiva contribuye a elevar los niveles de logro en las áreas 
de aprendizaje ya mencionadas, además, tiene impacto en 
aspectos cualitativos del proceso de aprendizaje, aspecto 
relacionales, de interacción en el aula y la apropiación de medios 
tecnológicos, que permiten tener mejoras en el clima de aula, 
relaciones profesor-alumno, motivación al aprendizaje, en 
resumen contribuyen a tener una adecuada integración curricular 
de las TIC en beneficio de la calidad de los aprendizajes. 
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ABSTRACT 
This paper presents the initial study of a methodological approach 
called “Internalization by Doing” with the purpose of providing a 
Complexity environment for academic learning in supervised 
interships as part of a doctoral research. This methodology is 
aimed for the use of a Digital Social Network to promote Paths of 
Complexity such as recursivity, retroactivity, systemic view. The 
open source framework Elgg was used for the development of 
Digital Social Network. The results show it is possible to obtain 
significant gains for academical and practical learning in 
supervised interships. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– Collaborative Learning 

General Terms 
Management, Design, Experimentation, Human Factors, Theory, 
Verification. 

Keywords 
Collaborative Learning, Digital Social Network, Complexity, 
Supervised Intership 

1. INTRODUCTION 
Currently, the need for a professional with entrepreneurial and 
innovative skills in the Management area leads to relations of 
exchage between teachers and students in academic environments. 
This arises the need to see  student as a restless being, eager to 
learn – an individual who has the potential to act proactively, and 
corresponsibly in the learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

For this reason, it is necessary that students know that the quality 
of a course is not given exclusively by the physical and academic 
infrastructure of their educational institution, but also by the 
commitment they have with their academic environment 
(Andrade, 2003) 

Part of this process, in Management undergraduation courses, 
takes place, in its fullness, in the academic stage of Supervised 
Internship – a period of practical studies to foster learning and 
experience in which students have an academic oversight, review, 
correction and attentive examination of practical activities. 
(BIANCHI et al, 2002) 

After an empirical academic experience of 12 years as coordinator 
of a Management undergraduate course, author Mansur observes 
that, regardless of how meaningful the academic experience of 
supervised internship is, this experience is often not lived in its 
entirety by those students, since academic learning models are 
based only in the Cartesian concepts proposed by Descartes. 

The dependence on these models in .education can be explained 
by the evolution of the western thinking, and the industrial model 
proposed by Taylor, Ford and other thinkers and business men of 
the early 20th century that brought into the industrial production 
world ideas such as specialization, serial production, and 
production lines. For the implementation of these concepts it was 
necessary to incorporate Descartes' concepts which resulted in a 
myopic and fragmented vision of the productive process.  

As a consequence of these changes, universities adapted their 
pedagogical models to meet new market needs. Thus the systemic 
view of workers in Craft's production model was lost by a gain in 
efficiency in the operational aspects due to the need to meet the 
increasing social demands. Eventually these changes shaped the 
profile and way of being of the emerging society of the time. 
(CHIAVENATO, 2004). 

In Educational contexts, despite the fact that many institutions and 
teachers have disseminated the theoretical concepts of 
Complexity, classroom practices usually adopt a Cartesian linear 
pedagogy. This finding demonstrates the disparity between 
academic theory and practice in the classroom. (BRECAILO, 
2007). 

Besides this disparity, it is found that the pedagogical model for 
Supervised Internships are guided by Cartesian premises,  
providing a learning process that happens in a departmental, 
focused, and static form. Therefore, it is a model that does not 
reflect the learning needs of the student's professional profile – a 
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dynamic individual with decision-making skills able to relate the 
understanding of the theoretical and practical relations of his 
professional life. (AMÂNCIO et al, 2006). 

Thus, in addition to the current models adopted for supervised 
internship that do not consider the assumptions of Complexity, 
little change has been seen in these academic models since the 
CNE / CES 067/2003 law, which regulated the first issue models 
for Supervised Internships in Brazil. 

We can question if the reason for these asynchronies comes from 
the effectiveness of this model in relation to educational goals, or 
from a lack of proposals  suited to these new paradigms. 

From an academic and social point of view, it is possible to make 
some reflections about the advantages of adopting pedagogical 
practices that consider Complexity paradigms such as new 
tecnologies applied in Education – Digital Social Networks that 
priorize Collaborative Learning and sharing of knowledge, for 
instance. The adoption of Digital Social Netwworks as a virtual 
learning environment are in accordance with the social trend of 
collectivization that promotes personal and professional behavior 
of network connections (Harvey, 2003) 

As a result of this, the present research.. It must be pointed out 
that this paper is the first part of "Internalization by Doing", the 
methodological approach proposed by Uebe Mansur (2011a). This 
is based on the Ecosystemic Methodological Development for 
Researches under Complexity by Moraes e La Torre (2006).  
Under this perspective, it is not possible to begin a research in 
Complexity environments without an experimental and groping 
moment, because there is not an established path where the 
research or the researcher can follow, only movements that 
overlap, complement, and add infinitely. As stated by the Spanish 
poet Antônio Machado: The path emerges as you walk it.  

This paper presents the development and initial results of a  
Doctoral degree research which used, as field of study, an 
undergraduation course in Management at a private university in 
Campos dos Goytacazes, RJ, Brazil.  

In Brazil, Management undergraduation students can enrol in two 
kinds of internship:  

• Required academic internship - usually developed in a 
special academic moment in the subjects of the course . 
In this kind of internship, the student has two 
supervisors: an academic supervisor from university, 
and a supervisor from a company. This academic stage 
usually takes place in the last two undergraduation 
semesters. 

• Non-required internship (apprenticeship) - Designed to 
meet a student's professional objective, requiring no pre-
determined period for the experience. As there are many 
companies offering work positions, students have the 
opportunity to start his/her professional experiene early 
in academic life. 

For this research the focus is the required academic internship in 
the last of the four-year course. Each academic period is split in 
two semesters, and in the last year the student has the opportunity 
to do Internship I in the first semester and Internship II in the 
second. 

The paper opens with a brief explanation of the concept of 
Complexity, its paths, as well as the relations between Complexity 
and  Education. This is followed by an explanation of the ReSa 

Doctor degree project. The Methodology section presents the 
Supervised Internship model originally adopted, and the changes 
observed in it during and after the experiment. The paper  brings 
both the results and conclusion of the present stage of the 
experiment. 

2. COMPLEXITY AND EDUCATION 
Capra (1996) proposes a view of the world as an integrated 
system, not a puzzle hose with pieces that need to be embedded. 
This line of thinking is a counterpoint to Descartes' model in 
which it is necessary to fragment, split and isolate the parts is 
necessary to fragment, split and isolate the parts with the premise 
in order to understand the whole. 

From this, Morin (2006) proposes a much broader concept related 
to the necessity to have a holistic vision about a subject, 
abolishing the "absolutism of truth", and considering the 
unpredictability in biological, sociological, anthropological and 
planetarium contexts. 

This new concept, named “Complexity” by Morin, cannot be 
confused with "complicated" and should be understood as "(...) 
what is woven together"  (Morin, 2000, p. 207) in direct reference 
at the latin word "Complexus".  This way of thinking is 
established through a perception of various concepts such as: 
interdisciplinarity of complex adaptive systems, emergent 
behavior of the system, the network complexity, chaos theory, 
behavior of distant systems, thermodynamic equilibrium, and 
ability to self-organize. 

Morin (2006) and Brecailo (2007) list some paths that can 
carachterize Complexity: 

• Systemic Path – which brings an opposite conception to 
the Reductionism of Cartesian Thinking, that is, the idea 
that the whole should be fragmented in order to be 
understood; 

• Hologramatic Path – which establishes the idea that the 
part is in the whole, but the whole is also inscribed in 
the parts. 

• Retroaction Path – which sets the idea that causality of 
phenomena and facts is not linear, that the cause affects 
the effect, and the effect affects the cause. 

• Recursion Path – which defines that the products and 
the effects are producers and catalysers of what 
produces them, setting a status of self production and 
self evolution of living systems. 

• Self-eco-organizational Path – which states that, in the 
context of recursion, there is a dependence of the 
individual - autos - for his/her environment - Ekos – due 
to the need to extract energy,  organization and 
information from it. This principle shows the 
inseparability of the individual and the ecosystem; 

• Dialogical Path – which includes the possibility of 
principles or concepts that are conceptually 
antagonistic, but are contextually inseparable. This idea 
establishes a dialogical notion of order / disorder / 
organization of organizational structures. This path 
enables the individual to rationally associate 
contradictory notions in the conception of the same 
Complex Phenomenon; 
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• Reintroduction Path – which establishes the concept that 
knowledge is a reconstruction / translation of an 
individual immersed in a certain culture and a given 
time. This principle is based on three aspects: the 
combination of the opposites (Dialogical), the 
solidarization of dichotomized knowledge and the 
conscious subject that is an epistemological subject, an 
active, reflecting individual, who acts over  knowledge. 
Also because this individual is not locked in a place 
and, mostly, because he/she can foster a sense of 
responsibility and citizenship, leading to solidarity 
among people. 

In Education, the concept of Complexity refers to the need of 
focusing not only in the contents of a discipline, but also to the 
considerations of their context as a whole (including cultural and 
social conditions), as well as their life cycles (birth, issue, aging, 
adapter transformation and transdisciplinarity). (Morin, 2003).   
The adoption of these paradigms tend to promote a healthy 
educational process since "(...) every person, every organization, 
every animal, garden, tree and forest is a complex system (...)" 
(Meadows, 2008, p. 102-106). Not taking this into consideration 
means running the risk of analyzing and acting only partially in 
relation to facts, through myopic and biased analysis criteria. 

3. ReSa: SOCIAL NETWORK FOR 
COLLABORATIVE LEARNING 
ReSa - Rede de Saberes Coletivos (Collective Knowledge 
Network ) is a Brazilian project consisting of a conceptual 
learning environment for descentralized, interactive and 
collaborative learning proposed by Uebe Mansur (2011a). In his 
work, the author converged the notion of Complexity  (MORIN, 
2006) with Social Networks, using the Elgg framework in its 
digital structuration.  

The main stimulus for the development of this environment is 
given by the possibility of promoting a complex environment, in 
the context of academic graduation, involving, mainly,  
Supervised Internship as presented by Uebe Mansur (2011a). 

As stated by Uebe Mansur (2011b) and Klering et al. (2011) 
traditionally adopted nvironments such as Moodle, ROODA, 
Teleduc etc. have a centralized, deterministic, and reductionist 
conception, since the interpersonal interaction is usually focused 
on the pace and attention of a tutor (structure One for All - Point 
to All - P2A). Moreover, they often act as mere repositories of 
activities and lesson files – a transcript of the traditional 
classroom plus some multimidialiality. In a comparsion, while 
these traditional learning environments have student interaction 
tools, tnetwork environments are themselves the tools for social 
interaction.  

Personal Structure Relationship 
(P2A) 

Personal Structure Relationship 
(A2A) 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 – Patterns of Personal 
Structure Relationship between 

people 

 

 
The following picture shows the ReSa welcome page: 

 

Figure 2 – ReSa Welcome Page 

It is important to highlight that the latest version of ReSa can be 
accessed in both Brazilian Portuguese and English. The Elgg 
framework allows for the creation of a community containing a 
group of users with the same interest. The community can be 
opened or closed, in which case, the user needs previous 
authorization by the owner of  the group. 

Other interesting aspects are some Elgg tools that allow for 
interaction between users, as listed bellow. It must be stressed  
that these tools are independent and available for community or 
personal use, depending on the  member's interest: 

• Wall – Allows access to general discussions between 
members. There is a personal wall and a wall for each 
Comunitty. In the Wall it is  possible  to post a short 
message to be viewed by all group members. 

• Info – Allows access to personal or community 
metadata. Inside the group Info thre is a link that allows 
the user to send personal and simultaneous messages to 
all group members, diffrently from the Wall that does 
not send a personal warning of arrived messages. 

• Blog – Allows users to create personal or group 
Weblogs. 

• File – Allows file upload in diferent formats (PDF, ODF 
etc), and configures access level for files. It can be done 
individually or by a group. 

• Bookmark – Allows the creation of shortcuts for quick 
access to interesting pages. 

• Activities (only for groups) – Shows the lastest activities 
carried out in a community.  

• Discussion Group (only for groups) – Allows the user to 
create specific posts with a theme to start a discussion 
among group members. Some applets available in Elgg 
also allow to embed YouTube, Vimeo and other video 
sites, as well as presentations upload in sites such as 
Slideshare. 
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• Pages – Allows the creation of personal or group pages. 
It is not a Blog, but a site with pages and linked 
subpages. It depends on level access to be used by 
people outside a group created in ReSa. 

• Wire Posts (only for individual users) – Allows  quick 
access to posts made by the users themselves or friends, 
members of the community in general. 

• Photo – Allows the upload of photographs and 
configures access level for it. It is also allows the 
creation of photo albuns with the automatic presentation 
feature. 

• Friends (only for person) – Allows the user to list and 
access personal interactions such as personal messages. 

• Invite Friends (only for individual users) – Allows the 
user to invite friends outside Elgg. 

• Friend of (only for individual users) – Allows the user 
to find out who added him/her as friend.  

 

The screenshot in Figure 3 shows a list of the personal features 
described above: 

Figure 3 – ReSa Member Menu 

Figure 4 shows the Community (Group) features:  

 
Figure 4 – ReSa Group Menu 

4. METHODOLOGY 
ReSa in itself is only a Digital Social Network environment. What 
enabled a unique way for academic learning for Supervised 
Internship was the methodological proposition made on the 
doctoral research, and presented in this papaer.  

As explained by Uebe Mansur (2011b), in researches on 
Complexity, it is not possible to trace a straightfoward way and 
objective to be followed without facing deviations. This is why 
the methodological process is very empirical in these cases.  

This research was based on references found in the Experiential 
Development Methodology proposed by Moraes and La Torre 
(2006). This is a specific methodological approach for researches 
on Complexity. According to the authors, this field of study 
requires some aspects for research validation:  

• Identified evidences; 
• Utility of  the Knowledge generated; 
• Possibility of applying the knowledge generated in other 

contexts; 
• Confirmability of the registred process; 
• Procedures made under ethical methods. 

Work with research methodology on Complexity demands that the 
researcher takes into consideration that there is not only one way 
to do it, as it is not a static process. Everything in research on 
Complexity is under movement, and in constant change.  time.   

It must be emphasized that, initiatlly, the supervised internship 
adopted by the Management undergraduation course (the field 
study of this research) was the same adopted in other 
undergraduation courses. In this traditional approach, students 
have theory and practice without digital support. As discussed by 
Uebe Mansur (2011a), this traditional methodology does not 
promote a mechanism that facilitates the student's desire for 
interactions that are necessary to characterize a learning 
environment designed under Complexity principles. 

The undergraduation course observed for this study use a 
methodology based in the Cartesian Model that results in a final 
report. The Supervised Intership report aims at promoting a 
formal student reflection on the connections between academic 
theory and practices established during the experience. This report 
presents the following parts: 

• Part 1 - Introduction: in which the objective and 
methodology are described.  

• Part 2 - Presentation of the Internship student: with a 
brief history of the student's academic and professional 
background. 

• Part 3 - Presentation of the Company: with a 
presentation of the company and the sector in which the 
training was developed.  

• Part 4 - Activities performed in the Internship: With 
discrimination of 10 activities performed during the 
internship. 

• Part 5 - Relationship between Internship activities and 
the theory seen in the undergraduation disciplines: 
Consisting of a table lwith the 10 activities described in 
Part 4, as well as a ratio of two classroom and subjects 
related at the activity. 
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• Part 6 - Description of the internship and how it is 
related to undergraduation disciplines: Which describes 
how each activity was developed in the internship, and 
how each subject helped the performance of that 
activity. 

• Part 7 - Conclusion: In this final section, students must 
 include: an analisys of the possibility of linking 
 classroom theory to internship activities; indication of  
 of the most important classes for his/her personal 
 academic development; and suggestions for 
 improvement of the undergraduation course. 

In the original methodology (without student participation), 
students had to develop five tasks as described: 

Task 1 -  A brief description for each of the followig part of the 
Internship Report: 

• Internship Final Report Part 2 - Personal 
presentation (highlightening academic and 
professional data). 

• Internship Final Report'Part 3  - Company 
presentation (highlightening the link between 
student and company). 

• Internship Final Report Part 4  - Description of 10 
activities performed during the internship. 

 Task 2 – Task 1 develops from Part 4 of the Internship Report. 
Students report on how each activity was developed in the 
internship. This task, along with Task 4, makes up Part 6 of the 
Internship Final Report. 

 Task 3 – Resulting from Task 2, students organize a table 
containing 10 activities  performed during the internship. For 
each, they establish a ratio of two classes and subjects related at 
the activity.  This task makes up Part 5 of the Internship Final 
Report 

 Task 4 -  This task, along with Task 2, makes up Part 6 of Report. 
Starting with the table developed in Task 3, students must 
describe how each activity was developed in the internship, and 
how each subject helped the performance of that activity. 

Task 5 -  For this task students must finish the internship report 
adding Part 1 (Introduction) and Part 7 (Conclusion) to the other 
sections previously developed. This stage includes the addition of 
all the other elements of the report, such as cover, contents page 
etc. 

Task 5 is developed according to the student's rhythm, but other 
tasks follow the rhythm, monitoring and guidance of the 
Academic Internship Supervisor. Usually, Tasks 1-4 are 
developed by students in four meetings with his/her Supervisor. 
At each meeting, students must present the evolution of tasks or 
develop/present them in the classroom, or solve their questions.  

At each task deadline, the next task is explained, in class, by the 
academic internship supervisor. All tasks follow similar 
development procedures.   

The final stage follows the 4th deadline. This includes the 
production of the final report on the first four tasks. At end of the 
experience, a final version of the report is produced with addition 
of pictures and illustrations of the student's internship. 

 

Figure 5 illustrates this process: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Internship Final Report process development 

By using ReSa, it was possible to try to switch the described 
process to a digital environment, enabling the addition of a new 
element to the four-task process, and the development of Parts 3 
to 6 of the Final Report.  

This new element consisted of a new stage which did not exist in 
the original process. It requires students to post 40% of his/her 
internship activities in ReSa (4 of 10 activities of Task 1).  

The students' first activity in the network was individual 
registration and creating of communities (groups). Settings and 
configurations had to be made in order to improve the network. 
This first contact with ReSa did not provide major findings 
besides the fact that the tool is functional. However, the mere fact 
of being logged in did not motivate students to interact 
spontaneously. 

Once the technological basis for the research was established, it 
was possible to envision a laboratory experiment representing a 
wide range of experimentation through actions focused on 
interpersonal relationships. At this stage, it was possible to make 
the first trial of interactions with the Internship students in ReSa. 
Thus, the Internship supervisor created and posted tasks for 
students enrolled in Supervised Internship I (7th semester) and 
other two theorethical subjects: Fundamentals of Management and 
Career Management. Students in Supervised Internship II (last 
semester of the student's academic life) was not involved at this 
initial stage.  

This offer of subjects opened to students enrolled in Supervised 
Internship I, Fundamentals of Management, and Career 
Management, resulted from a concern that this first experiment 
could unpredictably affect the result of the educational activities 
of students enrolled in Supervised Internship II. Thus, it was 
decided to make interactions more experimental in disciplines that 
were not so "tied" to the formal educational outcome required in 
the Internship Final Report. 
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5. RESULTS   

As students of Supervised Internship I  were newcomers in the 
Academic Internship, the purpose of the experience was to allow 
them to have some contact with the ReSa environment and, at the 
same time, to promote their first contact with the Internship 
Report. Therefore, students were assigned to develop Tasks 3 and 
4, related to Parts 5 and 6 of the Internship Report. The choice for 
these last tasks was due to the fact that when ReSa was open for 
use, Tasks 1 and 2  had been completed by students. 

At this initial stage, the innovation of the project, compared with 
the original methodology, was a Discussion Topic, created after 
Task 3, aiming at promoting interaction between students. This 
was an opportunity for students to access their classmantes' 
answers – a new element introduced into the original 
methodology. 

Regarding the discipline Fundamentals of Management, activites 
were offered with the purpose of promoting integration and 
allowing students to become familiar wih the virtual academic 
environment. 

• Talk about yourself – “Introduce yoursel and say why 
you decided to take the Management course.” 

• Meet classmates - “Select three messages posted by 
your classmates, read their posts, and ask questions 
related to their professional or academic activities. Try 
to identify their characteristics and interests.” 

• Meet veterans – “Visit the activity in Supervised 
Internship I for graduating students. Study the activities 
they have developed, and check if they are, in their 
opinion, related to the Administrator. Review your 
expectations on the Director's position based on the 
activities  posted by your peers. 

Another objective was to study the origins and theories of 
Management Science in order to verify the possibility of A2A 
interactions (Figure 1) in the social network. Thus, some tasks 
were assigned, triggering interactions between participants. In one 
of the tasks, students were asked to give their opinion about their 
using ReSa, and to make suggestions for the next tasks. It is 
important to emphasize that these tasks did not have any goals 
other than the the student's awareness of the results given by their 
use of the environment.   

For the subject Career Management, aimed at discussing 
professional aspects of the area, the tasks were meant to bring up 
the Paths of Complexity. As explained previously, the tasks tried 
to promote interation between students, and make them more 
confortable when using the digital environment: 

Task 1 – Underestanding Complexity – “Make an internet 
research and post your thoughts on Complexity.” 

Task 2 – Systemic Path – “Read the posts made by your peers, 
and help them complete what they said with your opinion on 
Complexity. Write as if you were talking to them face to face.” 

At this stage, the idea was to begin a dialogue – an embryo for 
collaborative learning through a glance outside yourself, a glance 
of the others. 

In the following activities, students were asked to change their 
academic behavior so that they would stop being problem solvers 
and start proposing problem situations. 

Task IV - Propose a problem situation – “Relate a practice of 
Management in the academic or business areas that requires a 
management decision making. It can be a professional situation 
which you have experienced or a fictional one. Recreate this 
situation, and present it as a case where your peers will have to 
make a decision and justify it.” 
At the end of both subjects, students were suggested to give their 
their first impression in using ReSa, and its application in the 
study of Management Theory . 
This experiment was very important for the “internalization by 
doing” stage, as it allowed the perception of the possibilities of 
using the social network in future researches on Supervised 
Internship Methodology. 
Regarding the theoretical aspect of the study, it was possible to 
verify that the environment promoted a Dialogical Path as 
Systemic Path from the time the students needed to read and give 
opinion about colleague posts. Original names were replaced by 
numerical designations: 

Student 1 – “Hello *Student 2*! Why have you decided to 
study Management?” 
Student 3 – “Good evening *Student 4*! What is your job at 
your Company? Do you like it?” 
Student 2 – “In fact, I would try to study Civil Engineering, 
but I was influenced by my father. He had worked for more 
than 20 years in the building business. Almost a year and a 
half ago he opened a building materials shop. So I decided to 
study Business Management to help him manage the 
business and expand our shop.” 

The environment had good acceptance by the group, despite some 
discomfort experienced by new students in Fundamentals of 
Management regarding the new methodology. Most of them had 
never considered the possibility of using social networks with the  
purpose of academic interaction and learning. 
This discomfort is explained by students as a result of the fact that 
some tasks took place almost entirely in a digital environment: 

Student 4 - "Pedagogically, I found it very interesting (...) we 
could be searching the web while questions or comments 
came up in the "forums", and also use the computer and the 
internet as learning resources. What I missed in the 
discipline was the contact / interaction in the classroom, 
because I still think that using the internet and computers can 
bring people together, but it STILL keeps people a little 
distant from each other. (...) " 
Student 3 -  "I found it a very interesting experience, mainly 
because of the interaction with other students. (...). The tool 
should be a complement, which, along with lessons, will 
make our studies more rich and interesting. " 

However, for other students, this physical "distance" also meant 
an approximation:  

Student 5 - "The social network is a great tool. With it we 
can integrate and find out what our classmates thing  about 
certain topics, which we don´t usually know; it is very good 
to have this virtual integration, […], and thus be in touch 
even when we are not at school, it brings us together.                  

After this period of experimentation, it was possible to 
demonstrate that ReSa was functional as an Academic Learning 
Environment. 
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6. CONCLUSIONS 
Discussion in this paper results from initial findings of a research 
presented by Uebe Mansur (2011a, p.91-91), which indicates that 
the mere transference of tradicional academic procedures of 
supervised internship to a social network learning environment is 
not enough to promote interaction and systemic view between 
students and other Paths of Complexity as expected.  

Uebe Mansur (2011a, p. 92) explained that expectations (perhaps 
naive) were that, once framed and populated with a community of 
internship students, use of the social nerwork environment would 
be natural and broad for the establishment of links between 
people, as well as institutions, but the only objective result was a 
student's paper written to solve the demands aimed by the 
internship supervisor.  

Due to this finding, it was necessary to promote a discussion 
group made up by the researcher, the internship supervisor and 
some internship students about the next methodological steps 
regarding  demands from the supervisor to achieve the goals of his 
research. 

The next challenge would be the attempt to promote these 
characteristics through practices that allowed the conversion of  
the learning environment and the view of the actors (students and 
teachers) about the learning process. 

In regards to the network environment, an analisys of its structure 
allowed for the perception that the organization of the loci of 
interaction was made under Cartesian assumptions; in other 
words, independent Observatories (Communities) referring to 
areas of knowledge (Supervised Internship, Theories of Business 
Management, Professional Development etc.), and that, despite 
promoting integration and some characteristics of Complexity for 
its members, it did not promote interaction between the 
communities.  

It was also possible to observe how strong Cartesian Thinking is 
once it impregnated and shaped the initial methodological 
procedures: the organization of communities in ReSa was a 
transcription of the organization traditionally adopted in which 
knowledge was structured in isolated disciplines  representing 
areas permeated by an inaccurate discourse of multi, inter, and 
transdisciplinary knowledge. 

The result of this structural model ends up being the formation of 
nuclear structures, clusters, which have a satisfactory interaction, 
but weak correlation between its members. In traditional academic 
design, one can see this model in classes and disciplines in which 
students develop satisfactory interactions in the peer group, but 
unsatisfactory ones with peers in other groups. 

Regarding academic practices, the study found that, despite the 
use of the Network, the teacher / student relationship in the 
learning context was still very vertical and downward, since the 
dynamics of the network activities consisted primarily of posts 
made by students following directions of the faculty. The 
activities came to promote greater interaction and systemic view 
among members of an Observatory (community), but this 
interaction happened only because teachers requested it.  
 
With rare exceptions, some students had their own initiatives and 
extrapolated the boundaries of the Observatory, as shown in the 
following post:  

Student 6: "I would like to know from each one of you if, on 
the day of Prof. Andre's exam (July 1), it would be possible 

to change the scheduled time, 7:50 pm to 7:00 pm (of the 
same day) (…) The reason for this request is that I was asked 
to be best man in a wedding that starts at 8:30 pm and if the 
exam is at the usual time, I can not attend the wedding. In 
view of all the   expenses I had to make and the impossibility 
of finding another best man. 
I know this is a personal matter, but to change anything it is 
necessary that everyone agrees. I ask those who agree with 
the idea to post their consent (…)" 
Student 2 - "Fine with me. =) " 

        Student 1: "ok" 

Student 5: "All right." 
Student interactions between communities of different subjects 
did not happen either. In other words, interactions remained 
nuclear, without establishing a systemic interaction in the 
environment as a whole. 

This experimentation stage comprised the empirical use of a 
social network as an internship learning environment 
characterized by the transfer, with minor modifications, of a 
tradicional internship academic methology to ReSa. Ther author 
conclude that the social network is only a tool when its 
implementation is made without an academic methology 
specifically developed for the purpose. Another conclusion is that, 
in fact, the learning environment did not show the characteristics 
of a complex environment as reported by Uebe Mansur (2012). 
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ABSTRACT 
This paper describes the design of a tutorial session based on 
mobile services as an alternative technology in the overall 
education of college students considering mentoring as a process 
of support in their academic life. As part of our research, several 
mobile services of private and government organizations applied 
in everyday life were analyzed. The mobile application was 
developed natively for the Android platform because of the 
advantages offered by this technology such as access to platform 
resources in a straightforward manner, coupled with provided 
benefits by current complementary tools such as PHP, JSON, 
MySQL and WiFi wireless technology. To develop this 
application D-mobile methodology was used, which is an agile 
development methodology that we consider appropriate to our 
context, given the requirements and resources of our development 
team. 

 

RESUMEN 
Este trabajo describe el diseño de una sesión tutorial basado en 
servicios móviles como una alternativa tecnológica en la 
formación integral de estudiantes universitarios considerando a la 
tutoría como un proceso de acompañamiento en su vida 
académica. Como parte de nuestro estudio, fueron analizados 
diversos servicios móviles de organizaciones privadas y 
gubernamentales aplicados en la vida cotidiana. La aplicación 
móvil fue desarrollada de forma nativa a la plataforma Android 
debido a los beneficios ofrecidos por ésta tales como el acceso a 
recursos de la plataforma de una forma directa, aunados a las 
ventajas que nos proporcionan herramientas complementarias de 
impacto actuales tales como PHP, JSON, MySQL y la tecnología 
inalámbrica WiFi. Para su desarrollo se utilizó la metodología D-
mobile, la cual es una metodología de desarrollo ágil que 
consideramos adecuada a nuestro contexto, dados los 
requerimientos y recursos de nuestro equipo de desarrollo. 

KEYWORDS 
M-Service, Mobile tool, Smartphone, Tutorial session, WiFi 
Network 

INTRODUCCIÓN 
La lista de las funciones de un dispositivo móvil se expande 
conforme pasa el tiempo: un dispositivo móvil usualmente tiene 
SMS, MP3-player, calendario, organizador, radio, navegador web, 
televisión, herramientas personales, etc. De ahí el incremento en 
las tendencias de su uso [1]. 

En acompañamiento a los cambios rápidos en tecnología móvil 
mencionados surge un conjunto de tecnologías inalámbricas (tales 
como WiFi, WiMax, CDMA, y HDSPA), las cuales proporcionan 
enormes beneficios al conectar usuarios locales a un proveedor de 
servicios. Estas son consideradas tecnologías de vanguardia al 
introducir conectividad e internet a áreas rurales [2]. 

[3] define un servicio móvil (m-service) como una aplicación que 
es accesible por clientes móviles a través de redes inalámbricas. 
Estos servicios prometen varios beneficios comparados con sus 
contrapartes que utilizan cables. Primero que todo, los servicios 
móviles caen en la categoría de acceso a servicios “en cualquier 
momento y en cualquier lugar”. Los usuarios no requieren estar 
sentados frente a sus computadoras de escritorio para dirigir sus 
actividades. 

Con respecto a las tecnologías de desarrollo, el uso de Android ha 
incrementado considerablemente desde sus inicios de explotación 
(2008) entre la comunidad académica debido a la amplia cantidad 
de aparatos móviles que ellos cubren. La plataforma Android es 
open-source (de fuente abierta) y el proceso para desarrollar 
aplicaciones es más amigable que las plataformas de la 
competencia. Adicionalmente la distribución de sus aplicaciones 
es más flexible en el desarrollo y en el acceso a los recursos del 
dispositivo [4]. 

Respecto a metodologías de desarrollo, entre las que son 
consideradas de desarrollo ágil para aplicaciones móviles se 
encuentra D-mobile [5], la cual fue concebida en un periodo de 
intenso crecimiento en el terreno de las aplicaciones móviles y 
que tiene como base otras soluciones bien conocidas y 
consolidadas tales como eXtreme Programming (XP), Crystal 
methodologies  y Rational Unified Process (RUP) [6]. 

Por otra parte [7] define la tutoría como un proceso de 
acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del 
proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, 
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solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, 
trabajo, reflexión y convivencia social. Para que un programa de 
tutoría tenga éxito, éste requiere de un compromiso compartido y 
permanente, sin el cual no es posible lograr los objetivos de los 
programas que cada institución diseñe y pretenda implantar. Es un 
compromiso que realizan dos partes: el tutor y el tutorado, en un 
contexto institucional que debe generar las condiciones para que 
la relación entre ambas partes fructifique [8]. 

Este trabajo, el cual es financiado como parte del proyecto SIST-
PROY FMAT-2012-18 “Desarrollo de una herramienta móvil en 
una red WiFi de apoyo a la actividad tutorial”, describe el diseño 
y desarrollo de un servicio móvil de apoyo al programa de tutorías 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, Unidad 
Multidisciplinaria Tizimín. Uno de nuestros principales objetivos 
es describir la inclusión de las tecnologías mencionadas como una 
alternativa tecnológica en el proceso de acompañamiento por 
parte de los profesores tutores en la vida académica de estudiantes 
en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín de nuestra Universidad, 
así como la forma que se pretende ponerla en marcha 
aprovechando las ventajas que nos proporcionan los smartphones 
y las redes inalámbricas. 

El trabajo se divide de la siguiente forma: posterior a esta sección 
de introducción se tiene un apartado con la descripción y 
referencias de servicios móviles actuales alrededor del mundo. A 
continuación se incluye una sección que describe el diseño y 
desarrollo del servicio móvil, parte medular de este trabajo. 
Posteriormente se describen los resultados obtenidos y las 
consideraciones de implantación. Finalmente se describen las 
conclusiones y trabajos considerados a futuro. 

HERRAMIENTAS DE SERVICIOS 
MÓVILES 
Existen diversos servicios móviles adoptados por las instituciones 
alrededor del mundo. En la tabla 1 se lista una serie de servicios 
actuales que abarca el concepto de servicios móviles tales como 
servicios electrónicos sostenibles que ya han generado beneficios, 
o tienen el potencial de hacerlo, a mediano y largo plazo. 

 
Servicios Ejemplos 
Pizarron de 
trabajos 

Soukel (http://www.souktel.org/ ) es un servicio SMS 
que contacta a la gente con trabajos. 

Anuncios 
locales 

CellBazaar (http://www.cellbazaar.com/web/) en 
Bangladesh es una plataforma donde la gente puede 
vender y comprar productos vía móvil. 

Servicios de 
información 

Nokia LifeTools (http://ictupdate.cta.int/en/Feature-
Articles/Customized-information) es un servicio SMS 
de paga, el cual ofrece precio de mercado, información 
del clima, etc. Adicionalmente ofrece un servicio 
innovador mezclado de internet y telefonía para proveer 
información crítica a comunidades rurales de la India. 

Difusión de 
radio 

Aplicación de conexión de granjeros por medio de 
teléfonos móviles a estaciones de radio 
http://farastaff.blogspot.mx/2009/04/connecting-
farmer-radios-to-mobile.html 

Aplicaciones 
de redes 
sociales  

Mxit (http://en.wikipedia.org/wiki/MXit ) ofrece 
servicios de redes sociales móviles. De menor costo que 
SMS 

Banca móvil M-Pesa (http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa ) es un 
servicio de banca móvil en Kenya 

Salud Text to change 
(http://ict4uganda.wordpress.com/2009/03/31/text-to-
change-spreading-the-message-to-stop-the-virus/ ) en 

Uganda usa quizzes enviados por SMS para ayudar a 
difundir información sobre el VIH.  

M-Learning/E-
Learning 

MLearningAfrica (http://mlearningafrica.net/ ) usa 
diferentes enfoques sobre el m-learning en África del 
Sur. 
Bridge IT (http://mobileactive.org/bridgeit-mobiles-
classroom ) es un proyecto de educación rural en el cual 
se desarrolla videos para enviarlos vía teléfonos 
móviles a escuelas  

Periodismo 
ciudadano 

Voices of Africa (http://voicesofafrica.africanews.com/ 
) se basa en reporteros móviles africanos que usan un 
kit de herramientas móvil para reportar noticias desde 
distintos lugares de África. 

Logística y 
coordinación 

FrontlineMedic (http://medic.frontlinesms.com/ ) 
provee un servicio a hospitales para coordinar a sus 
trabajadores de salud de una manera móvil para obtener 
un servicio de salud eficiente en áreas rurales. 

Investigación  ProjectMashihambisane 
(www.populi.net/mobileresearcher) provee servicios 
móviles para recolectar datos de salud sobre 
transmisiones de madres a hijos.. 

Tabla 1. Ejemplos de servicios móviles actuales 
 
La información disponible del trabajo con servicios móviles en el 
campo de la investigación y la experiencia de las organizaciones 
públicas y privadas que las implementan proporciona las bases y 
la confianza para tener un panorama de éxito al crear entornos de 
este tipo. Es indudable que al principio no se tenga un clima 
favorable para realizar un proceso de sensibilización a sus 
integrantes pero las instituciones que han adoptado este tipo de 
tecnologías han facilitado el camino para poder seguir y mejorar 
sus pasos. 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO 
MÓVIL 
El diseño y desarrollo del servicio móvil se realizó considerando 
la metodología D-mobile [5] y utilizando adicionalmente un 
enfoque participativo, esto es, involucrando a los distintos 
usuarios finales con el equipo de trabajo en las distintas fases. A 
continuación se describe el diseño e implementación del servicio 
considerando los tipos de usuarios y los procesos a desarrollar.  

Diseño del servicio móvil 

El servicio está dirigido a dos tipos de usuarios: profesores-tutores 
y estudiantes (tutorados). Cada uno de ellos tiene diferentes 
necesidades y diferentes características. Debido a esto, se decidió 
incluir en el sistema dos actores diferentes para la gestión de 
interfaz con dichos usuarios: Tutor y Tutorado.  

La necesidad de acceso a la información en cualquier momento y 
lugar dentro de la unidad universitaria desencadenó el diseño de 
ambos actores para ser usados en smartphones. Para un tutor es 
importante tener la capacidad de administrar la información 
acerca de sus tutorías de forma ordenada, eficiente y sobre todo 
tener la continuidad temporal para poder ofrecer sus servicios de 
forma ininterrumpida. También, por requisitos de gestión, se 
planteó introducir otro actor que administre toda la información 
de tutorías de los distintos tutores: el Administrador de Tutorías. 
Este actor es el encargado de mantener la disponibilidad de la 
aplicación en la red así como el control de acceso a los datos. De 
este modo la aplicación cuenta con tres actores: Tutor, Tutorado, 
y Administrador (Figura 1). 
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Figura 1. Actores involucrados en el servicio móvil 
 
Estos tres actores interactúan con el servicio móvil, destacando la 
comunicación entre tutor y tutorado. Básicamente si el usuario 
(Tutor o Tutorado) se encuentra ubicado en cualquier punto 
dentro de la unidad, usando la red WiFi puede utilizar la 
aplicación de tutorías, enviando las solicitudes al servicio móvil, 
el cual se encarga de enviar la respuesta apropiada al actor 
solicitante. 

Módulos del servicio 

Entre los principales módulos que ofrece  nuestro servicio móvil 
se encuentran los siguientes: 

• Alta o modificación de datos del perfil del Tutor y del 
Tutorado (usuarios que tienen acceso: Tutor/Tutorado). 
En este módulo del servicio se realizará el proceso de 
alta o modificación de los datos del tutor o tutorado 
previo control de acceso.  

• Visualización de datos referentes al Tutor y Tutorado 
(Tutor/Tutorado). Este módulo mostrará los datos 
necesarios a cada uno de los actores, previendo la 
confidencialidad de la información visualizada. 

• Envío de notificaciones (Tutor/Tutorado). Este módulo 
establece un canal de comunicaciones entre tutor y 
tutorado. El tutor podrá visualizar notificaciones de sus 
distintos tutorados, mientras que cada tutorado 
únicamente visualizará los propios. 

• Solicitud de cita de tutoría (Tutor/Tutorado). Una vez 
que el tutorado consulta los posibles horarios de tutoría, 
éste debe seleccionar uno y de este modo establecer una 
reserva en un periodo de tiempo específico para su 
sesión tutorial. 

• Sesión tutorial (Tutor). Esta es la parte medular del 
servicio móvil, pues será generada de acuerdo a los 
asuntos que se traten en la sesión presencial de tutoría. 
Para ello se diseñaron los siguientes submódulos: 

o Datos generales de la sesión actual 
o Temática que se desarrolla en la sesión 
o Dificultades presentadas (o detectadas en la 

sesión). 
o Información solicitada por el tutorado 
o Tareas acordadas 

o Compromisos establecidos 
o Próxima cita de tutoría 

 
• Generación de reporte tutorial (Tutor). Este reporte será 

generado por el tutor al finalizar la sesión de tutoría de 
mutuo acuerdo con el tutorado. 

• Solicitud de próxima cita (Tutor/Tutorado).  En este 
módulo podrá realizarse una solicitud de cita presencial, 
tanto por parte del tutor como del tutorado. 

Cada uno de los tres tipos de usuarios cuenta con su respectivo 
control de acceso, debido a los tres diferentes niveles con los que 
el servicio móvil contará: nivel tutorado, nivel tutor, y nivel 
administrador.  Mientras que el tutor tendrá acceso a la mayoría 
de los módulos tales como sesión tutorial,  agenda de citas, 
administración de tareas, y administración de compromisos, el 
tutorado únicamente podrá visualizar datos propios y datos 
específicos del tutor, solicitar citas y modificar su perfil. Por su 
parte el administrador tendrá la responsabilidad de administrar 
usuarios, generar respaldos y proporcionar soporte técnico a los 
usuarios del servicio móvil. En la figura 2 se visualizan los casos 
de uso para los actores tutor y tutorado. 

 

Figura 2. Diagrama UML de casos de uso del servicio móvil 

Implementación del servicio 

Los procesos en la aplicación servidor fueron desarrollados en 
PHP utilizando JSON.  JSON es abreviatura de JavaScript Object 
Notation, el cual es un formato simple, fácil de leer y de escribir 
por un amplio rango de lenguajes script y que puede representar 
datos anidados de forma estructurada [9]. Por ejemplo, si se 
quiere representar un conjunto de datos como el siguiente: 

• message 
—english: “hello friend” 

—spanish: “hola amigo” 

En JSON, esto podría ser representado como sigue: 
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{"message":{"english":"hello friend","spanish": 
"hola amigo"}} 

El siguiente código PHP (denominado Consulta.php) utiliza el 
formato JSON para devolver el nombre e identificador de un tutor 
para proporcionar dicha información a un tutorado: 

 
<?php 

require_once __DIR__ . '/Coneccion.php'; 

$db = new DB_CONNECT(); 

$consulta=mysql_query("SELECT Nombre,idTutor FROM 

datos_tutor"); 

$nombres= array(); 

$ids=array(); 

if (mysql_num_rows($consulta) > 0) { 

 

 while($Resultado=mysql_fetch_assoc($consulta)){ 

 $nombres[]=$Resultado["Nombre"]; 

 $ids[]=$Resultado["idTutor"]; 

 }  

 

 $Ouput["Nombre"]=$nombres; 

 $Ouput["idTutor"]=$ids; 

 echo json_encode($Ouput); 

}  

else { 

    echo 0; 

} 

?> 

Las interfaces fueron desarrolladas con el kit de desarrollo 
Android que contempla el uso de XML [10].  Para la conexión 
desde aplicaciones Android fue necesario otorgar permisos de 
acceso a internet en el archivo android.manifest del proyecto: 

 
<uses-permission 

    android:name="android.permission.INTERNET" /> 

La interfaz de la figura 3 (activity_alta_tutorado.xml) muestra los 
datos requeridos para que el administrador pueda dar de alta a los 
tutorados en el servicio. 

 

Figura 3. Interfaz del alta de Tutorados 

A continuación se muestra el método Android onCreate() de la 
clase AltaTutorado, el cual se encarga de invocar el servicio 
Consultas.php para enlazar cada tutorado con su respectivo tutor 

y adicionar al tutorado a la tabla de usuarios de la base de datos 
MySQL [11] del servicio móvil. 

 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

   super.onCreate(savedInstanceState); 

   setContentView(R.layout.activity_alta_tutorado); 

   Matricula = (EditText) 

findViewById(R.id.editMatriculaTutorado); 

   ClaveTutor= (EditText) 

findViewById(R.id.editClaveTutorParaTutorado); 

  

   ClaveTutor.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

     public void onClick(View v) { 

      ArrayList<NameValuePair> postValores= new 

ArrayList<NameValuePair>(); 

      postValores.add(new BasicNameValuePair("clave", 

"1")); 

      try { 

 respuesta = 

HttpWithJson.executeHttpPost("Consultas.php", 

postValores); 

 JSONArray jArray = 

respuesta.getJSONArray("Nombre"); 

 int Tam=jArray.length(); 

 listaNombres=new String[Tam]; 

 for(int i=0;i<Tam;i++){ 

   listaNombres[i]=jArray.get(i).toString(); 

 } 

 crearDialogoSeleccion().show(); 

 } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

 }     

      } 

     }); 

   

   Aceptar   = (Button) 

findViewById(R.id.BtnAceptarRegistroTutorado); 

   Aceptar.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){ 

    public void onClick(View v) { 

      MatriculaE=Matricula.getText().toString(); 

      ClaveE=ClaveTutor.getText().toString(); 

      crearDialogoAlerta().show(); 

    } 

   }); 

} 

En la figura 4 se muestra la interfaz de la primera parte de la 
sesión tutorial la cual trata sobre las temáticas abordadas en la 
sesión.  
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Figura 4. Interfaz sobre temáticas de la sesión 

Algunas temáticas predefinidas se listan en una parte del esquema 
de la base de datos del servicio móvil (figura 5). Estas temáticas 
son almacenadas con el fin de realizar estadísticas y determinar la 
situación de cada uno de los tutorados. 

 

Figura 5. Esquema de base de datos: temáticas predefinidas 

La figura 6 muestra la interfaz de la parte de dificultades 
presentadas en la sesión tutorial, las cuales pueden ser desde una, 
hasta un número determinado de ellas que fueron informadas por 
el tutorado o detectadas por el tutor. 

 

Figura 6. Interfaz sobre dificultades presentadas 

Las dificultades predefinidas que es posible detectar en una sesión 
tutorial se listan en una parte del esquema de la base de datos del 
servicio móvil (figura 7). La identificación de las dificultades de 
los tutorados son parte fundamental de la sesión tutorial pues con 
base al tipo detectado se puede determinar una posible solución 
de forma confidencial y segura y/o canalizar al estudiante al 
departamento de orientación educativa para tratarlo. 

 

Figura 7. Esquema de base de datos: dificultades predefinidas 

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES 
ADICIONALES 
Distintas evaluaciones cualitativas fueron realizadas a lo largo del 
proceso de desarrollo con base en la interacción directa con 
distintos representantes de una muestra poblacional significativa 
de usuarios finales (6 de 11 tutores y 4 de 67 tutorados), por lo 
que consideramos que la aplicación tiene las características para 
ser implantada con éxito. La evaluación fue realizada y 
documentada en distintas etapas del proceso de desarrollo como 
parte de las indicaciones de la metodología utilizada. Sin 
embargo, tomando en cuenta que el servicio móvil está en etapa 
de pruebas finales, consideramos que será necesario realizar una 
evaluación cuantitativa de satisfacción y utilidad de la aplicación 
en su implantación definitiva. 
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Entre las ventajas que consideramos proporcionará la 
implantación del servicio móvil se encuentran: 

• Favorecer la comunicación bidireccional entre los 
profesores-tutores de una forma confidencial y segura. 

• Recopilar información cualitativa del tutorado de forma 
oportuna, además de ofrecer información tal como datos 
personales, carga académica, datos sobre las sesiones 
tutoriales, tareas y compromisos, etc. 

• Concientizar al profesorado participante en la 
experiencia, sobre las ventajas de la telefonía móvil para 
ayudar al desarrollo de las tareas tutoriales de una forma 
más eficaz y eficiente. [12] considera que los profesores 
tienen un cierto temor a quedarse desfasados si no 
aprenden a usar este tipo de aplicaciones, pues no tienen 
ninguna duda respecto a que el uso de los recursos 
tecnológicos es una gran ayuda profesional. 

• Respecto a sus aspectos técnicos, una gran ventaja es la 
integración nativa de la aplicación con los recursos del 
dispositivo móvil en el que se instala, es decir, la 
aplicación podrá acceder con total garantía a todos los 
recursos de ese dispositivo (notificaciones GPS, cámara, 
lista de contactos, acelerómetro, calendario, etc.). 

Y entre las posibles desventajas de su implantación consideramos 
podríamos encontrar con una mínima parte de los usuarios: 

• Desinterés inicial por parte de profesores-tutores en el 
uso de las tecnologías móviles. 

• Actitudes “denagógicas”, cuyo significado es la 
negación a realizar actividades propias de un docente 
tutor constructivista, como planificar, propiciar el 
aprendizaje cooperativo y enseñarle al estudiante la 
autonomía propia para decidir sus estrategias de 
aprendizaje [13]. 

• Desinterés inicial por parte de los tutorados en el uso de 
las tecnologías móviles. 

• Dependencia de la aplicación a la plataforma. De la 
misma forma en que se mencionan las ventajas de esta 
dependencia, cambios en la plataforma afectan de 
manera significativa a la aplicación, además de tener 
que adaptarse a las políticas y restricciones impuestas 
por la misma. 

Finalmente consideramos algunas premisas para una exitosa 
implantación del servicio móvil en nuestra unidad de la 
Universidad: 

• Retroalimentación. El tutor debe poder responder en un 
plazo corto de tiempo y de forma efectiva ofreciendo 
valoración y orientación a la actuación del alumno en el 
uso del servicio móvil. La respuesta del tutor debe ser lo 
suficientemente oportuna como para modificar el 
proceso de tutoría que está siendo aplicado al tutorado. 

• Capacidad de autocrítica y extracción de conclusiones 
del uso del servicio móvil. Este podría convertirse en 
una herramienta muy útil para detectar los propios 
errores en su uso. Si se usa erróneamente podría causar 
el desinterés, tanto del tutor como del tutorado.  

• Cordialidad. El tutor debe ser siempre cordial, aún en 
forma no presencial, de modo que los tutorados se 
sientan cómodos y puedan expresar libremente sus 
dudas, intereses o sugerencias respecto al entorno 
móvil. 

• Confianza. El tutor debe generar un clima de confianza 
con los tutorados, destacando sus logros y avances en la 
tutoría usando el servicio móvil, evitando criticarlos en 
forma no constructiva y motivándolos a lograr los 
compromisos acordados  en la tutoría. 
 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
En este trabajo hemos descrito servicios móviles usados por 
organizaciones de diversas partes del mundo y presentado el 
diseño y desarrollo de un servicio móvil de apoyo a la actividad 
tutorial utilizando tecnología Android conjugadas con el uso de 
PHP, JSON y MySQL en una red WiFi. Esta aplicación es el 
punto inicial para evaluar tecnologías emergentes y concientizar a 
la comunidad de nuestra institución universitaria y a la comunidad 
académica en general de los beneficios que nos aportan las 
tecnologías mencionadas en complemento con redes inalámbricas 
en nuestras actividades cotidianas. 

Es cierto que los cambios en nuestras instituciones educativas 
frecuentemente se aceleran por las innovaciones tecnológicas (de 
las cuales las tecnologías móviles son una parte) y originan 
cuestiones fundamentales acerca de la constitución y enfoque 
sobre entornos de aprendizaje formales. No estamos 
argumentando que los centros educativos deben abandonar los 
métodos tradicionales, sino concientizar acerca de la pertinencia y 
beneficios que nos proporcionan las nuevas tecnologías. De este 
modo consideramos que la contribución primaria de este trabajo 
se basa en el desarrollo de tecnología móvil como una alternativa 
de apoyo tutorial, la cual pensamos no sustituirá a la tutoría 
presencial, sino será un complemento que coadyuvará al 
desarrollo de la tutoría para las dos partes: tutor y tutorado.  

Como parte de trabajos futuros, es indudable que un plan de 
seguimiento y mejora continua es necesario para este servicio 
móvil, ya que no bastaría con describir el cómo funciona, sino  
también en un momento dado el para qué está sirviendo o si es de 
utilidad o no.   

Por otra parte, tenemos en cuenta que el abanico de posibilidades 
que nos ofrece una aplicación nativa como la nuestra es inmenso, 
pudiendo hacer prácticamente cualquier cosa que diseñemos. 
Realmente se trata de una aplicación, la cual se puede 
personalizar, contando además con acceso nativo a los recursos. 
Con base a este hecho, otro trabajo a futuro será aprovechar la 
popularidad y eficiencia de aplicaciones web, y desarrollar 
módulos que permitan utilizar las mismas herramientas de las 
aplicaciones nativas (tales como cámara, calendario, y 
notificaciones en nuestro caso). 
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ABSTRACT 
The changes in the urbanization of cities and the integration of 
people who are blind in the various activities of society, have 
made the autonomous movement and equal conditions across 
sectors and spaces of the city, a must for this population. Different 
technological solutions seek though the use of software, 
facilitating movement tasks for these people, delivering contextual 
information using audio, for, in this way, enhance orientation and 
mobility skills between different spots of the city. In this sense, 
this work is focused on the study of the use of audio-based 
software to support navigation through three existing 
transportation in the city of Santiago: the Metro, the bus system 
called Transantiago, and non-motorized transport that can be done 
on foot. The results obtained during the implementation this 
software, showed that all learners with visual disabilities were 
able to develop planned routes, without the need for prior 
information on the environments to be navigated, using different 
means of transport present in the city. 
 
RESUMEN 
Los cambios en la urbanización de las ciudades y la integración de 
las personas con discapacidad visual en las diversas actividades de 
la sociedad, han hecho que el desplazamiento autónomo y en 
igualdad de condiciones entre los diversos sectores y espacios de 
la ciudad, sea una necesidad para esta población. Distintas 
soluciones tecnológicas buscan mediante el uso de software, 
facilitar las tareas de desplazamiento a personas con discapacidad 
visual, entregándoles información contextual utilizando audio, 
para, de esta forma, potenciar sus habilidades de orientación y 
movilidad entre distintos puntos de la ciudad. En este sentido, el 
presente trabajo se centró en el estudio del uso de software para 
apoyar la navegación a través de tres medios de transporte 
existentes en la ciudad de Santiago: el Metro, el sistema de buses 
llamado Transantiago y los desplazamientos no motorizados que 
se pueden realizar caminando. Los resultados obtenidos en la 
implementación de cada uno de este software, evidenciaron que 
todos los usuarios con discapacidad visual participantes lograron 

desarrollar las rutas planificadas, sin la necesidad de tener 
información previa de los entornos por los cuales se desplazarían, 
utilizando los distintos medios de transporte presentes en la 
ciudad. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.m. [Information interfaces and presentation (e.g., HCI)]: 
Miscellaneous. 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Personas ciegas, Tecnologías basadas en audio, Orientación y 
movilidad, Tecnologías móviles. 

1. INTRODUCCIÓN 
Conociendo la relevancia de posibilitar el desplazamiento y 
acceso a los diversos servicios que presentan las ciudades, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en su artículo 9, señala que “se 
adoptarán medidas pertinentes a asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público” [1], dejando en 
claro, que en términos de accesibilidad, es necesario considerar a 
esta población como un sector permanente de usuarios de todos 
los servicios de la sociedad, entre ellos la capacidad de 
desplazarse utilizando los medios de transporte apoyados por 
sistemas tecnológicos que les permitan realizar rutas de manera 
independiente [1]. En este sentido, Loomis [7] plantea que la 
navegación efectiva involucra una serie de habilidades incluyendo 
la utilización de la propia posición y orientación durante el viaje, 
la formación y utilización de las representaciones del entorno del 
viaje y la planificación de rutas [7]. Con el objetivo de ayudar a 
solucionar los problemas de usuarios con discapacidad visual en 
el contexto de orientación y movilidad, surge la idea de utilizar 
tecnologías móviles que entreguen información de los entornos 
físicos reales que se presentan en un viaje, para que ellos puedan 
realizar la construcción de un modelo mental ajustado a la 
realidad [10] de la distribución espacial de los sectores por los 
que se desplazan.  
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En la actualidad, las tecnologías buscan facilitar a las personas 
con discapacidad visual el acceso a la información, generando una 
representación coherente y entendible de los datos que conforman 
un entorno. Esta representación puede ser hecha, por ejemplo, 
usando realidad virtual, dado que posibilita la creación de mundos 
virtuales donde el usuario con discapacidad visual puede 
interactuar libremente sin obstáculos [13], impulsando el uso de 
tecnologías computacionales como un recurso para la enseñanza y 
el aprendizaje [2]. De esta forma la utilización de  tecnologías 
para el desarrollo y apoyo a tareas de orientación y movilidad para 
facilitar la navegación en la ciudad en personas con discapacidad 
visual, surge como una posibilidad para la utilización de otros 
sentidos que permitan percibir el ambiente [8]. En relación a los 
avances tecnológicos de apoyo a personas con discapacidad 
visual, las llamadas “tecnologías de la ubicación” contemplan 
diversas soluciones de apoyo al desplazamiento de personas 
ciegas en entornos indoor/outdoor, proporcionándoles 
información in situ de un contexto real al interactuar con el 
espacio [10]. Dentro de estas tecnologías se encuentran 
equipamientos comerciales que pueden ser modificados o 
adaptados para mejorar o facilitar el uso de las capacidades de 
desplazamiento de personas ciegas [7][11]. En este sentido, la 
mayoría de los dispositivos de ayuda para personas con 
discapacidad visual utilizan interfaces auditivas ya sea con voz 
sintetizada o sonidos no verbales [9]. De Freitas y Levene [3] 
realizaron un análisis completo del desarrollo de dispositivos 
móviles para la educación, haciendo hincapié en la posibilidad de 
utilizar estos dispositivos para el apoyo de usuarios con 
discapacidad. En particular, mencionan los beneficios que estos 
usuarios pueden obtener gracias a las nuevas tecnologías, tales 
como ubicar lugares, ayudas en la movilidad y asistencia 
cognitiva en la orientación en espacios reales [3]. 

Actualmente existen diferentes sistemas de planificación de viajes, 
tanto para peatones como para usuarios del transporte público 
[5][10]. Bajo esta idea se desarrollaron 4 software de apoyo a la 
orientación y movilidad de personas con discapacidad visual para 
el desplazamiento efectivo a través de distintos medios de 
transporte de la ciudad de Santiago. Estos software son: 
Audiometro [14], MBN (mobile Blind Navigation) [14], 
Audiotransantiago [15] y AmbientGPS [16]. Los software 
Audiometro y MBN permiten satisfacer necesidades de 
desplazamiento utilizando el Metro de Santiago de Chile. El 
software Audiotransantiago proporciona información contextual 
para la planificación de rutas de viajes utilizando buses de 
superficie y por su parte AmbientGPS, permite recorrer distancias 
caminando. Las medidas de acceso físico que la ley promueve y 
que deben ser integradas en los medios de transporte público, 
dejan en evidencia la necesidad de proveer medidas informativas 
oportunas que brinden autonomía a las personas con discapacidad 
visual para desplazarse por la ciudad en base a herramientas que 
faciliten su interacción con cada uno de estos medios de 
transporte. Es por ello que tres de los cuatro software 
mencionados se basaron en el uso de tecnología móvil, debido a 
sus características de adaptabilidad a las condiciones geográficas 
y de tiempo [12], sumado a que estos dispositivos disponen de lo 
necesario para manejar e integrar información, generar 
colaboración y fomentar la construcción del conocimiento [6]. 

A continuación, se expondrá en profundidad el impacto de estas 
herramientas  en el desarrollo y facilitación del desplazamiento de 
personas con discapacidad visual y su aporte, en términos de 
integración social. 

2. DESCRIPCION DEL SOFTWARE 

2.1 Audiometro 
Audiometro es un software para el desplazamiento de usuarios 
ciegos o con visión residual en el Metro de Santiago de Chile. 
Este software se ejecuta en un computador de escritorio y utiliza 
la metáfora de simulación de un viaje en un vagón del Metro. La 
información de las líneas de Metro y estaciones (espacio físico 
donde se puede acceder a este medio de transporte) se estructura 
en archivos XML, permitiéndole al software modelar la red 
Metro, para que los usuarios puedan realizar consultas y planificar 
viajes de forma virtual. La información es proporcionada en 
audio, utilizando un motor de Text to Speech (TTS) y los usuarios 
interactúan con el sistema utilizando el teclado del computador y 
audífonos. La información está dispuesta en niveles de jerarquía 
para determinar la ruta óptima desde el punto de inicio hasta el 
punto de destino especificado por el usuario, favoreciendo la toma 
de decisiones al realizar el desplazamiento en forma virtual. 

En Audiometro la navegación a través de la interfaz es através de 
jerarquías de menús. Un menú consta de un encabezado y un 
conjunto de ítems. Los ítems pueden estar enlazados con otros 
menús, permitiendo la creación de jerarquías o redes (en rigor) de 
menús. Los mensajes asociados al encabezado y a los ítems de los 
menús se manifiestan como un despliegue secuencial de archivos 
de sonido. 

Los componentes gráficos de la interfaz de AudioMetro están 
organizados en 3 paneles. En el primer panel, el usuario debe 
ingresar sus datos personales, los que son almacenados en el 
registro de sesión. En el segundo panel el usuario define las 
estaciones de origen y destino. Por último, en el tercer panel, el 
usuario explora la red de Metro y los contenidos asociados  a los 
tres niveles de conocimiento que deben poseer los usuarios de las 
redes de Metro. Los componentes gráficos de la interfaz son 
principalmente campos de texto, menús desplegables y botones, 
no obstante, Audiómetro está orientado al uso del teclado. El flujo 
del programa se organiza de manera tal que el panel de ingreso de 
datos sólo se presente al comienzo de la aplicación, y que 
mientras se exploran los menús en la tercera etapa, esté abierta la 
posibilidad de comenzar un nuevo viaje volviendo a especificar 
las estaciones de origen y destino con el panel asociado a la 
segunda etapa. 

El software provee el feedback audible necesario para que los 
usuarios con discapacidad visual puedan usar estas componentes 
visuales. En el caso de la navegación por jerarquías de menús de 
la tercera etapa, el usuario interactúa exclusivamente con un 
campo de texto que captura los eventos del teclado, sin necesidad 
de cambiar el focus entre diferentes componentes gráficas. 

2.2 MBN 
Comprendiendo la necesidad de que Audiometro pudiese ser 
utilizado de forma contextual ejecutando las rutas planificadas de 
forma real, se desarrolló un software para PocketPC llamado MBN 
(Mobile Blind Navigation). Este software presenta información a 
los usuarios sobre las líneas de Metro y estaciones, además de 
información sobre el valor del pasaje, las calles aledañas, accesos 
y puntos de interés de cada estación y tiempo estimado de viaje de 
acuerdo al horario de uso del tren subterráneo. Esta información 
se entrega a través de audio, con lo cual, los usuarios con 
discapacidad visual pueden estructurar un mapa mental ajustado 
al contexto real. 
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Los contenidos de MBN son presentados usando jerarquías de 
menús. El acierto de este mecanismo es que, así como en los 
browsers de la web, los usuarios deben aprender una cantidad 
reducida de comandos para interactuar con la aplicación. 

En MBN, un menú está compuesto por un título del menú, y un 
conjunto de ítems. Cada ítem consta de un nombre, un posible 
enlace y una posible acción. El enlace se utiliza para pasar de un 
menú a otro, permitiendo crear las jerarquías de menús, que en 
rigor forman redes de menús, generándose una analogía con el 
comportamiento de los links de páginas web. La acción asociada a 
los ítems permite a la aplicación final generar los 
comportamientos asociados a estas acciones, permitiendo 
mantener simple el diseño de la lógica de los menús. 

Los comandos pensados en base a los comportamientos 
requeridos por la navegación sobre la lógica de menús son: 
Avanzar y Retroceder en los ítems de un menú, Entrar y Salir de 
un menú, Conocer Título o nombre del menú vigente, Ayuda, 
Silencio y Repetir. 

2.3 Audiotransantiago 
Audiotransantiago se diseñó ante la interrogante de cómo ayudar 
a personas con discapacidad visual a utilizar el sistema de 
transporte en buses (llamado Transantiago) implementado en la 
ciudad de Santiago de Chile el año 2007. Este software funciona 
en una PocketPC y su finalidad es proveer a los usuarios con 
discapacidad visual de información contextual en relación a la 
planificación de rutas de desplazamientos entre distintos puntos 
de la ciudad, como por ejemplo, información de las calles, paradas 
establecidas y lugares de interés cercanos a los sectores que 
recorren mientras se desplazan en bus hasta llegar a su punto de 
destino. Audiotransantiago, se adecuó al sistema de detenciones 
programadas en cada línea de bus utilizada e incorporó también 
las paradas de conexión con estaciones de tren subterráneo 
(llamadas estaciones intermodales). 

La navegación a través de las funciones de la aplicación se realiza 
por medio de menús circulares  mediante el uso de los botones de 
la parte inferior de la PocketPC. La ventaja de estos menús es que 
facilitan las búsquedas dentro de listas con gran número de 
elementos. 

AudioTransantiago posee dos funciones principales: planificar un 
viaje y realizar un viaje. La primera consiste en “planear un viaje” 
que se desea realizar en un bus del Transantiago y que puede o no 
puede ser un viaje recurrente. Por otro lado, “realizar un viaje” 
corresponde a efectuar un viaje previamente planificado con la 
aplicación. Para navegar entre estas opciones, el usuario accede a 
un menú compuesto por 2 opciones:  

• Travel Planning. Para planificar un viaje el usuario debe 
realizar los siguientes pasos: 1. Seleccionar una unidad de 
servicio (zona de la ciudad donde se realiza el viaje), 2. Elegir 
el servicio o recorrido que pretende utilizar, 3. Escoger la 
dirección en la cual se realizará el viaje, 4. Definir una parada 
de origen, 5. Definir una parada de destino. 

• Travel Execute. Esta opción permite al usuario realizar un 
viaje previamente planificado. Para el correcto uso de la 
información encapsulada en el viaje previamente preparado, 
se propuso un modelo de navegación por anticipación, donde 
el usuario avanza manualmente al paradero siguiente antes de 
alcanzarlo. Así, puede consultar la información de contexto 
del paradero (calles y lugares de interés cercanos), y formarse 

una impresión acerca del entorno de la parada antes de 
alcanzarla. 

2.4 AmbientGPS 
Cubiertos los dos medios principales de transporte de la ciudad, 
surgió la inquietud de apoyar aquellos desplazamientos que las 
personas con discapacidad visual realizan caminando para acceder 
a lugares específicos en virtud de las necesidades de la vida en la 
ciudad, como ir al banco, servicios comerciales u otros lugares 
que no son accesibles utilizando medios de transporte 
motorizados (bus, Metro) y que en muchas ocasiones comprende 
una distancia a recorrer poco extensa entre un punto y otro, por lo 
que pueden ser realizadas caminando. Para cubrir esta necesidad, 
se desarrolló el software AmbientGPS, el cual funciona en un 
dispositivo PocketPC conectado por Bluetooth a un dispositivo 
GPS, donde a través de audio se entrega información procesada a 
partir de los datos satelitales obtenidos por el GPS, acerca de la 
distancia en metros y dirección necesaria a seguir para que 
usuarios con discapacidad visual se orienten y naveguen entre 
distintos puntos de interés. 

Básicamente consiste en un software basado en sonido, integrado 
en una Pocket PC que junto a la ayuda de satélites GPS y un 
dispositivo GPS, entrega información a usuarios con discapavidad 
visual para orientarse y moverse por medio de distintos puntos de 
interés en la ciudad. El proceso de entrega de direcciones está 
basado en un “sistema horario”, que es usado para informar al 
usuario sobre direcciones específicas para llegar al punto de 
destino. El sistema horario, es una metáfora usada para indicar 
direcciones y consiste básicamente en situar al usuario en el 
centro de un reloj análogo. El usuario está siempre en dirección a 
las 12 de modo que si queremos que se mueva a la derecha, le 
decimos “anda a las 3”; para que vaya a la izquierda, le decimos 
“anda a las 9” y para que retroceda le decimos “anda a las 6”. 

La interfaz de entrada consiste en usar 3 botones de la PocketPC. 
El primer botón es utilizado para ingresar y buscar el punto de 
destino. Cuando el usuario presiona este botón, navega a través de 
una lista circular con diferentes destinos hablados por el TTS. El 
segundo botón se usa para consultar información al sistema. 
Cuando el usuario aprieta este botón, el TTS contesta con la 
distancia y dirección de destino (usando el sistema horario para 
expresar la dirección). Por último, el tercer botón sirve para 
cambiar el punto inicial de la ruta. 

La interfaz de salida está compuesta principalmente por el TTS 
que responde a los requerimientos hechos por los usuarios 
presionando un botón, de modo que la única salida proporcionada 
al usuario consiste en la distancia y dirección al punto de destino 
y los nombres de los puntos de destino. No se entregan rutas al 
usuario. El usuario debe decidir los caminos a seguir de modo de 
llegar al punto de destino. También existe una interfaz visual que 
entrega en todo minuto información respecto al punto de destino, 
la distancia y dirección para llegar a destino. Esta interfaz es 
usada para ayudar a los facilitadores de modo que puedan apoyar 
a los usuarios con discapacidad visual en su aprendizaje para 
propósitos de movilización. 

3. EVALUACIÓN 

3.1 Muestra 
Para evaluar el impacto de los software Audiometro, MBN, 
Audiotransantiago y AmbientGPS en el desarrollo de habilidades 
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de orientación y movilidad para el desplazamiento de personas 
ciegas en la ciudad, se trabajó con individuos que asistían al nivel 
de rehabilitación de dos instituciones educativas para personas 
con discapacidad visual, el Centro Educacional Santa Lucía y el 
Colegio Hellen Keller de Santiago de Chile.  En este nivel 
educativo, se trabaja la autonomía y eficiencia de la 
independencia en el desplazamiento para la realización de 
actividades de la vida cotidiana, por lo que el uso de software, 
resultó una contribución a la labor pedagógica de las 
instituciones. 

La selección de la muestra para el uso de este software, se realizó 
en base a un modelo no probabilístico por cuotas. Para ello, se 
establecen criterios de selección en base a un número de 
individuos que debe reunir determinadas condiciones.  

En el software Audiometro se trabajó con una muestra de 10 
participantes con edades entre 20 y 32 años. La muestra estuvo 
compuesta por 9 hombres y 1 mujer, 4 de ellos ciegos y 6 con 
visión residual. La selección de la muestra, fue en base a los 
siguientes criterios de selección: (a) tener ceguera total, (b) 
manejo de teclado, (c) manejo básico de técnicas de orientación y 
movilidad (d) desplazamiento autónomo utilizando técnicas de 
bastón. Los mismos criterios fueron aplicados a la selección de la 
muestra de MBN. Esta muestra estuvo compuesta por un total de 6 
individuos con edades entre los 19 y 28 años, 3 mujeres y 3  
hombres, de los cuales 2 son ciegos y 4 tienen visión residual.  

Los criterios establecidos para la selección de la muestra en el 
caso de Audiotransantiago y AmbientGPS respondieron a otros 
criterios de selección siendo: (a) tener entre 14 y 55 años, (b) 
tener ceguera o visión residual, (c) estar inscritos en el Registro 
Nacional de la  Discapacidad y (d) contar con entrenamiento 
previo en técnicas de orientación y movilidad. Audiotransantiago 
contó con una muestra de 14 individuos, 10 hombres y 4 mujeres, 
de los cuales 3 eran ciegos y 11 tenían visión residual. En 
AmbientGPS se trabajó con 7 individuos, con un rango etario de 
17 a 35 años, 6 hombres y 1 mujer, 3 de ellos ciegos y 4 con 
visión residual. 

3.2 Instrumentos 
3.2.1 Pretest y posttest 
Para evaluar el desempeño de los usuarios en la planificación de 
rutas de desplazamiento se aplicó un pretest y un postest, antes y 
después de trabajar con los software Audiometro y MBN. 

El instrumento utilizado en Audiometro llamado DPRE 
(Desplazamiento Por una Ruta Específica) evaluó el dominio de 
conductas y habilidades para la planificación de un viaje, uso del 
software, utilización del tren subterráneo, desplazamiento y 
autonomía, además de habilidades sociales y personales. Este 
instrumento permitió evaluar las conductas en base a la 
observación directa, realizada por un evaluador especialista en 
discapacidad visual. La evaluación fue hecha utilizando una 
escala tipo Likert con intervalos desde “siempre” a “nunca”, 
asociando la conducta observada con puntajes de 5 a 1. 

Para el caso de MBN, el instrumento constó de 2 secciones, la 
primera de ellas buscó medir el dominio de conductas, habilidades 
y competencias en el Metro y en el uso de MBN, donde los 
propios usuarios evaluaron su desempeño una vez finalizada las 
actividades de trabajo. La otra sección del instrumento, buscó 
medir las habilidades de orientación y movilidad, habilidades de 

dominio en el uso de MBN y los aspectos sociales emocionales, 
con una escala tipo Likert con intervalos desde “siempre” a 
”nunca”, asociando la conducta observada con puntajes de 5 a 1, 
los cuales fueron evaluados por una especialista en discapacidad 
visual bajo la modalidad de observación directa durante la 
experiencia con el software. 

3.2.2 Listas de cotejo 
Para evaluar las tareas realizadas con el uso del software 
Audiometro y MBN, se utilizaron listas de cotejo compuestas por 
dimensiones relacionadas con las habilidades cognitivas a 
desarrollar a través del uso de cada software.  

En relación a la evaluación del software Audiometro, se 
desarrollaron 12 tareas con uso de software, donde se trabajó en 
base a indicadores que permitiesen observar y registrar 
habilidades para la selección de información en relación a líneas y 
estaciones de Metro para trasladarse virtualmente de una estación 
a otra, construyendo rutas de desplazamiento de forma efectiva, 
para favorecer las habilidades de orientación y movilidad al 
utilizar este medio de transporte. Cada una de estas listas de 
cotejo, fue aplicada individualmente a cada usuario por un 
facilitador, al finalizar cada actividad. 

En el caso del software MBN la evaluación de las actividades se 
abocó al desarrollo de destrezas y/o habilidades psicomotrices 
relacionadas con la manipulación de material táctil y del 
dispositivo PocketPC; desarrollo de habilidades cognitivas que 
permiten la asociación de los materiales táctiles y comandos de la 
PocketPC a tareas especificas, tales como reconocer calles 
cercanas a las estaciones de Metro y estaciones de combinación; y 
desarrollo de habilidades sociales afectivas-sociales que buscaron 
evaluar las conductas y/o actitudes presentadas por cada usuario 
durante el desarrollo de cada ruta. Las pautas fueron aplicadas por 
una educadora especialista en discapacidad visual.  

En ambos casos (Audiotransantiago y AmbientGPS) la evaluación 
estuvo orientada a las actividades iniciales, instancia denominada 
como “apresto”. Las habilidades evaluadas respondieron a 
indicadores de orientación y movilidad, estructuración temporal 
espacial y funcionamiento de los dispositivos móviles. Este 
instrumento fue evaluado con una escala de apreciación desde 
“logrado” a “no logrado”. Al finalizar cada una de las sesiones, 
una facilitadora en base a la observación directa de las conductas 
esperadas, procedió a llenar cada pauta. 

3.2.3 Pauta de evaluación de la ruta 
La pauta de evaluación permitió recoger información respecto a 
las habilidades de orientación y movilidad puestas en práctica por 
los participantes al momento de realizar las distintas rutas 
programadas con el software Audiotransantiago y AmbientGPS. 
La pauta estaba compuesta por las siguientes dimensiones: 
tiempo, autonomía, orientación espacial, eficacia del 
desplazamiento y resolución de problemas. Esta última dimensión 
estaba compuesta por las siguientes subdimensiones: (a) 
Identificación del problema, (b) Análisis  de la información sobre 
la ruta, (c) Planificación de estrategia de desplazamiento, (d) 
Implementación de la estrategia y (e)  Evaluación de la estrategia.  
El instrumento se estructuró en base a una escala  de 4 puntos,  
con intervalos  desde “siempre” a “nunca”. 
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3.2.4 Autoevaluación de desempeño 
Este instrumento fue utilizado en el software Audiotransantiago y 
AmbientGPS,  constó de 9 preguntas y se  aplicó a cada usuario 
una vez finalizada cada ruta de desplazamiento realizada con el 
uso del software. El instrumento fue diseñado para recoger 
información sobre el impacto que cada usuario percibe al utilizar 
cada uno de este software para desplazarse entre distintos puntos 
de la ciudad. Para ello, el instrumento incluyó las siguientes 
preguntas: ¿Qué le pareció la ruta asignada?, ¿Conocías de 
antemano los puntos de inicio y fin de la ruta?, ¿Era familiar para 
usted este recorrido?, ¿Qué estrategias implementó para llevar a 
cabo el trayecto?, ¿Existió alguna situación problemática durante 
el trayecto? ¿Cuáles?, ¿Qué solución le das a este tipo de 
dificultades?, ¿Lograste anticipar situaciones o dificultades 
mientras hacías el recorrido?, ¿Qué información te resulta útil 
para orientarte y desarrollar un desplazamiento?, ¿Qué tipo de 
tecnologías implementarías para ayudarte a hacer mejor uso del 
sistema de transporte? ¿Por qué?, ¿Con qué  nota  de 1 a 7 
calificarías tu desempeño? La información obtenida a partir de la 
aplicación de este instrumento, permitió conocer la evaluación 
que los propios usuarios realizaron una vez realizadas las rutas, 
sobre la utilidad de este software para la ejecución de 
desplazamientos autónomos y eficaces. 

3.3 Procedimiento 
3.3.1 Procedimiento Audiometro 
El trabajo desarrollado tuvo una duración de 4 meses, con un total 
de 12 sesiones de trabajo de 45 minutos por usuario. En la 
primera evaluación, se aplicó el instrumento de pretest, para 
conocer las habilidades iniciales de los usuarios en la 
planificación de rutas de viaje. 

La totalidad de la muestra fue divida en 2 grupos, uno 
experimental y otros de control. El grupo experimental llevó a 
cabo tareas de orientación y movilidad en la red de Metro 
utilizando el software Audiometro en un computador de escritorio. 
El grupo control ejecutó las mismas actividades en relación a la 
planificación de rutas de viaje en la red de Metro, pero apoyados 
por información de carácter verbal del funcionamiento de este 
servicio. 

Las tareas estuvieron centradas en la integración y estructuración 
de la información adecuada para planificar una ruta de 
desplazamiento entre estaciones de Metro. En el caso del grupo 
experimental, al utilizar el software, las sesiones de trabajo se 
llevaron a cabo en un laboratorio de computación, donde, 
utilizando el teclado y feedback sonoro de la información 
dispuesta en el menú jerárquico del software, los usuarios 
seleccionaron la información adecuada para planificar rutas de 
desplazamiento y practicar estos virtualmente. En cuanto al grupo 
control, cada participante desarrolló actividades con maquetas 
táctiles de las líneas y estaciones de Metro, además de contar con 
material en braille o macrotipo, dependiendo de sus características 
visuales, de la misma información dispuesta en el software de 
forma audible. Ambos grupos, contaron con el apoyo de un 
facilitador, quién además de proporcionarles los materiales a 
utilizar en cada actividad y guiarles ante dudas, estuvo a cargo de 
evaluar las actividades utilizando la observación directa y 
aplicando las listas de cotejo al finalizar cada actividad. Al 
finalizar las 12 sesiones de trabajo propuestas, se aplicó el 
instrumento de postest, lo que permitió contrastar los resultados 
iníciales, con los obtenidos al finalizar la investigación. 

3.3.2 Procedimiento MBN 
La intervención se llevó a cabo durante 2 meses, con un sólo 
grupo de trabajo en 6 sesiones de 45 minutos por usuario. 
Inicialmente se aplicó el instrumento de pretest, para evaluar las 
habilidades y competencias en uso del Metro y MBN (evaluación 
hecha por los propios usuarios), habilidades de orientación y 
movilidad, y habilidades sociales-emocionales (evaluación hecha 
por un facilitador). 

Luego se planificó la realización de las siguientes actividades 
utilizando el software: (1) “Conozcamos la ciudad en el Metro”, 
actividad desarrollada en 2 sesiones de trabajo en un laboratorio 
de computación donde los usuarios trabajaron con mapas táctiles 
de la red de Metro, representando calles cercanas a las estaciones 
representadas;  (2) “Viajemos a un lugar desconocido”, cuya 
finalidad fue interactuar con el dispositivo PocketPC, 
relacionando los botones con los comandos que le permitiesen a 
los usuarios programar y realizar una ruta utilizando la ayuda del 
software; (3) “ Quiero conocer nuevos lugares”, utilizando el 
software, los usuarios navegan por la información dispuesta en el 
menú, seleccionando la información necesaria para planificar una 
ruta hacia un lugar desconocido, utilizando la línea y las 
estaciones de Metro necesarias para ello; (4) “¿Qué hago si tengo 
problemas?”, los usuarios realizan el mismo recorrido planificado 
anteriormente, pero en particular deberán sortear distintos 
problemas, como por ejemplo, no poder descender en la estación 
programada, con lo que se busca evaluar la capacidad  de resolver 
problemas reprogramando el sistema. La evaluación de estas 
actividades, fue realizada por un facilitador, quien a través de la 
observación, evaluó los indicadores dispuestos en cada de las 
listas de cotejo. Finalizada la etapa de trabajo con uso de 
software, se procedió a aplicar el instrumento de postest. 

3.3.3 Procedimiento Audiotransantiago 
La  ejecución  de las distintas rutas propuestas, tuvo una duración 
de 6 meses. Inicialmente, se trabajó en una etapa denominada 
“apresto” en la que los usuarios se familiarizaron tanto con el 
software como con el dispositivo PocketPC, trabajando en la 
asociación de los botones con las acciones a ejecutar dentro del 
menú, el cual cuenta con información accesible gracias al 
feedback sonoro. Igualmente se utilizaron  maquetas táctiles de la 
señalética existente en los pisos de las paradas de bus, para que al 
reconocer las texturas en el paradero real,  pudiesen posicionarse 
en las marcas que indicaban la presencia de puertas acceso. 
También se trabajó con maquetas táctiles que representaban la 
distribución de elementos al interior del bus tales como asientos 
preferenciales, pilares con timbre (los cuales sirven para solicitar 
la detención del bus) y puertas para descender, con el fin de que 
los usuarios puedan transferir esta información al encontrarse al 
interior del bus en una situación real. Posterior a estas actividades, 
se planificó un total de 3 rutas de desplazamiento entre distintos 
puntos de la ciudad, cuyo nivel de dificultad se basó en la 
cantidad de paradas y metros existentes entre el punto de inicio y 
el punto de destino. Para dar mayor flexibilidad a las rutas y 
proporcionar alternativas de desplazamiento a los usuarios, cada 
ruta fue posible de realizar utilizando 2 recorridos de bus. 
Igualmente la tercera ruta incorporó el transbordo de un bus a otro 
para continuar el recorrido trazado. Las rutas propuestas fueron: 
(1) desde calle José Toribio Medina a la torre Entel; (2) desde la 
Biblioteca Nacional al Planetario; y (3) desde Plaza Egaña a 
Hospital Salvador.  
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Planificadas estas actividades, se procedió a dividir la muestra en 
2 grupos, uno experimental y uno control. El grupo experimental 
desarrolló todas las rutas utilizando la información provista por el 
software en relación a línea de bus a utilizar, paradero de inicio de 
viaje, paraderos de detención autorizados entre el punto de inicio 
y el punto de destino, calles aledañas a los paraderos y paradero 
de destino. Por otra parte, los usuarios del grupo control llevaron 
a cabo las mismas rutas, sólo contando con la información del 
punto de destino y el punto final de la ruta, utilizando para la 
ejecución de estas rutas las estrategias de desplazamiento que 
utilizan día a día y de forma efectiva en este medio de transporte. 
Durante el desarrollo de la ruta, un observador no participante, 
evaluó los indicadores propuestos en la pauta de evaluación de la 
ruta y en el momento que cada participante terminaba su ruta, de 
forma oral procedió a leerles las preguntas de la autoevaluación 
de desempeño, registrando las apreciaciones entregadas por cada 
usuario. 

3.3.4 Procedimiento AmbientGPS 
El trabajo con el software AmbientGPS tuvo una duración de 7 
meses  y se estructuró en base a 8 rutas de desplazamiento. Se 
trabajó con un solo grupo de usuarios. Estas rutas respondieron a 
lugares de interés común para todos ellos. Inicialmente, se trabajó 
en sesiones de “apresto” donde los usuarios trabajaron 
conociendo el software y los dispositivos móviles (PocketPC y 
GPS), además de trabajar en torno a la adquisición de la técnica 
de reloj, la que se basa en la asociación de giros con horas, donde 
los ejes principales son las horas 12, 3, 6 y 9. Los usuarios 
debieron comprender que al girar, se establece una nueva hora 12, 
a partir de la cual deben posicionar su cuerpo para realizar un 
nuevo giro en sentido de las horas del reloj. Una vez realizadas 
estas actividades, los usuarios estuvieron en condiciones de 
ejecutar las rutas de desplazamiento, configurando el sistema 
mediante la selección de un punto de inicio y un punto de destino 
de la ruta, navegando en el menú con la botonera de la PocketPC. 
Al estar planificada la ruta, el usuario sólo debía atender a la 
información proporcionada por el software, corroborando con su 
desplazamiento la utilidad de esta información, reestructurando su 
plan de ruta si así lo considerase necesario. La información 
siempre fue aportada por el software en base a feedback sonoro, 
distancia en metros y dirección (giros) a seguir. Cada ruta fue 
evaluada por un observador no participante, con la pauta de 
evaluación de ruta. Cuando los usuarios finalizaban un 
desplazamiento, se les aplicó la autoevaluación de desempeño, 
registrando estos datos en una grabación de audio que 
posteriormente fue analizada. 

4. RESULTADOS  
Audiometro y MBN fueron utilizados como herramientas 
complementarias para el desarrollo de rutas en el tren subterráneo 
(Metro). Audiometro fue pensado para el trabajo de los aprendices 
en computadores de escritorio, mientras que MBN es una 
aplicación móvil desarrollada para PocketPC que permite la 
ejecución de rutas de viaje en las líneas y estaciones del Metro. A 
continuación, se presentan los resultados de la evaluación 
realizada con este software. 

Los resultados obtenidos en Audiometro por el grupo 
experimental, se obtuvieron utilizando una escala de evaluación 
de habilidades de orientación y movilidad, que se utiliza para 
mediar las habilidades de dominio de conductas O&M, 
habilidades para la planificación de un viaje, uso del software, 

utilización del tren subterráneo, desplazamiento y autonomía, 
además de habilidades sociales y personales. Esta evaluación se 
realizó tanto al iniciar la intervención (pretest) como al finalizar 
ésta (postest). En cuanto al impacto del software en el dominio de 
conductas de O&M en la etapa de postest es posible observar un 
incremento de estas habilidades de un 20% en el grupo 
experimental, seguido por un incremento del 16% de las 
habilidades de desplazamiento y autonomía, mientras que las 
habilidades sociales y personales presentaron un aumento de 6% 
(ver Figura 1). En cuanto a las habilidades presentadas en el uso 
del software, todos los usuarios del grupo experimental lograron 
establecer las acciones necesarias de ejecutar con los botones del 
teclado, para navegar en el menú principal y submenús del 
software, seleccionar la información adecuada para programar una 
ruta y ejecutar de forma autónoma los viajes virtuales en la red de 
tren subterráneo. En el gráfico que se presenta a continuación, se 
describen los resultados obtenidos por los aprendices con 
posterioridad a la interacción con el software Audiometro y, lo 
que permite realizar la aplicación del instrumento DPRE 
(desplazamiento por una ruta específica) en etapa de postest.   

 
Figura 1. Audiometro, nivel de desempeño en pre y post-test 

 

Los resultados indican que hubo una mejoría de alrededor de un 
10% en el desempeño promedio del grupo de sujetos después del 
trabajo con el software.  

Los resultados obtenidos con Mobile Blind Navigation (MBN), 
software para la navegación in situ en las estaciones del Metro 
demostraron que una de las mayores ventajas para los usuarios es 
la información que entrega el software respecto al espacio físico 
que rodea cada una de las estaciones de Metro. Si a esto se suma 
la posibilidad que entrega el software de orientar a los usuarios en 
las estaciones, a través del uso de los puntos cardinales, se hace 
más fácil para ellos el proceso de análisis de la información en 
caso de que necesiten abandonar una estación de Metro y 
trasladarse a otra, dándoles mayor seguridad en los 
desplazamientos en espacios desconocidos. La información de la 
disposición interna y externa de las estaciones de Metro permite al 
usuario realizar una estructuración espacial de ellas, facilitando la 
resolución de problemas que pudiesen presentarse en el contexto 
real de viaje, permitiéndoles sortear dificultades en base a 
decisiones informadas y trasladarse entre distintos puntos de la 
ciudad. 

La experimentación con Audiotransantiago tuvo como objetivo 
evaluar si un sistema basado en audio favorecía el desplazamiento 
de personas con discapacidad visual en el transporte público de 
superficie (buses) de forma autónoma. Los resultados representan 
la evaluación de la culminación del logro de cada ruta llevada a 
cabo por los usuarios de cada grupo, utilizando el instrumento 
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pauta de evaluación de la ruta. El grupo experimental obtuvo un 
promedio de logro por ruta de 81.7%, mientras que el grupo 
control obtuvo un 71,8% (ver Tabla 1, Figura 2 y Figura 3). 

Tabla 1. Resultados porcentuales logro rutas Grupo Experimental 

Grupo Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 % Prom 
Experimental 84,6 84,7 75,9 81,7 

Control 70,3 69,7 75,3 71,8 
 

En relación al desempeño por ruta del grupo experimental, 
medido en el  logro de la ruta (capacidad de llegar al punto de 
destino planeado), el desempeño general estuvo sobre el 80%, 
observándose que en la ruta 3 los usuarios alcanzaron un menor 
porcentaje de logro, descendiendo en 9 puntos porcentuales en 
relación a las otras 2 rutas, lo cual puede deberse a la complejidad 
del desplazamiento y la necesidad de utilizar un mayor número de 
estrategias de navegación. Con esto se evidencia, que el uso de 
Audiotransantiago facilita el desplazamiento de usuarios con 
discapacidad visual en buses para trasladarse en la ciudad. 

 
Figura 2. Gráfico de rendimiento porcentual por rutas del Grupo 

Control 
 

En el desempeño por rutas, el grupo control obtuvo un nivel de 
logro sobre el grupo experimental en la ruta 3, en comparación 
con el desempeño obtenido con la ruta 1 y 2, catalogada de mayor 
complejidad por la cantidad de paradas, transbordo entre buses y 
metros recorridos. Los mejores resultados en la ruta 3, pueden 
deberse principalmente a la ayuda otorgada por otros usuarios y/o 
los operadores de buses, siendo ésta la estrategia más utilizada por 
los usuarios de este grupo para llegar a los puntos finales de las 
rutas programadas. 

 
Figura 3. Gráfico de rendimiento  porcentual  por rutas del  Grupo 
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Finalmente, AmbientGPS busca favorecer los desplazamientos 
que las personas con discapacidad visual pueden realizar 
caminando entre distintos puntos de la ciudad. Para ello se 
programaron 8 rutas de desplazamiento, las que al ser evaluadas 
utilizando la pauta de evaluación de la ruta, arroja los resultados 
que se presentaran en la tabla 2.  

Tabla 2. Desempeño de usuarios medido con pauta de evaluación 
de la ruta. 

Rutas U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 %PR 
1 82 52 64 76 82 70 94 74,3 
2 82 47 52 76 47 94 82 68,6 
3 58 41 41 70 64 94 100 66,9 
4 47 47 52 76 47 76 76 60,1 
5 47 57 52 52 29 70 100 58,1 
6 47 35 52 41 35 94 70 53,4 
7 41 82 82 82 41 82 100 72,9 
8 76 70 52 47 47 94 94 98,6 

% PU 60 54 56 65 49 84 90 - 
 
Independiente del desempeño obtenido por cada usuario en la 
ruta, todos ellos logran llegar al punto de destino programado 
inicialmente, por lo que el sistema es efectivo en permitirles llegar 
al lugar de destino. Es necesario tener en cuenta, que 
independiente de la ayuda proporcionada por el sistema, la 
interpretación de los datos y la ejecución de las acciones 
dependerán en gran medida del grado de experiencia que el 
usuario adquiere en la interacción con el sistema ruta tras ruta y 
las estrategias previas de orientación y movilidad que ha 
desarrollado en su vida.  

Con el fin de comparar las medias obtenidas por los sujetos en 
cada ruta se realizó un análisis de la varianza del desempeño por 
ruta obtenidos por los aprendices, el que se presenta en el gráfico 
de la figura 4. 

 

Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Path 6 Path 7 Path 8

Means 12,71 11,71 11,43 10,29 10,57 9,14 12,43 11,71
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Figura 4. Gráfico de medias marginales estimadas de desempeño 

por ruta. 
 

Del total de rutas establecidas, el grupo obtuvo un mejor 
desempeño en la ruta 1 (12.71 puntos), mientras que en la ruta 6 
se obtuvo el desempeño más bajo (9.14 puntos). Las diferencias 
pueden deberse a que la ruta 1 contempló una distancia de 544 
metros entre el punto de inicio y el punto de destino, siendo la 
ruta más corta, mientras la ruta 6 contó con 1.506 metros de 
distancia entre ambos puntos, siendo la ruta más larga. En este 
sentido, la ruta 6 puede considerarse más compleja, ya que el 
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usuario debe aplicar en mayor grado sus habilidades de 
orientación y movilidad para lograr situarse y desplazarse en el 
espacio recorrido. Con el fin de determinar si había diferencias 
entre los promedios obtenidos en las distintas rutas, se realizó un 
ANOVA de un factor; sin embargo, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas. 

5. DISCUSIÓN  
La utilización de este software por parte de personas con 
discapacidad visual, como herramientas de apoyo para su 
desplazamiento en la ciudad, aumentó su nivel de competencias 
necesarias para navegar de forma segura y autónoma en espacios 
desconocidos. También se observó un aumento significativo en su 
capacidad para analizar información, resolver problemas durante 
la ruta y sobre todo valerse de sus propias habilidades y 
estrategias, apoyadas por el uso de software, para trasladarse de 
un lugar a otro. Así también, es posible conocer el impacto de 
estos software en la capacidad de almacenar información, ya que 
los usuarios fueron capaces de retener nombres de paraderos, de 
estaciones del tren subterráneo, de calles y lugares cercanos a los 
diversos puntos de desplazamiento, generando un mapa mental de 
entornos físicos navegados, lo cual fue perceptible en aquellas 
rutas realizadas con AmbientGPS donde los usuarios debían 
seguir instrucciones y  transferir este aprendizaje a contextos 
reales de desplazamiento, lo mismo en el caso de Audiometro, 
MBN y Audiotransantiago. La implementación de cada software 
se basó en la idea de proporcionar información audible a los 
usuarios, fuente principal a través de la cual las personas ciegas 
adquieren información del medio. Los usuarios pudieron 
comprender la forma en que cada software les presentó la 
información acerca de sus rutas de desplazamiento en cada menú 
de la aplicación, esto a través de la percepción auditiva de cada 
usuario.  

En cada uno de estos software fue de gran importancia para los 
usuarios poder establecer un punto de referencia inicial y un 
punto de destino, ya que esto les permitió idear previamente 
estrategias de desplazamiento en cada medio de transporte, para 
luego ir evaluando cada una de sus decisiones apoyados por toda 
la información entregada por cada software en base a estos puntos 
espaciales. En este sentido, la observación del trabajo in situ 
permitió identificar que el mayor problema que tienen los usuarios 
con discapacidad visual al utilizar los medios de transporte y 
desplazarse entre diversos puntos de la ciudad, es no contar con 
información de los entornos de forma inmediata, lo que les 
dificulta la planificación de una ruta de desplazamiento en base a 
estrategias previas. Además, si bien cada uno de los software 
provee de información contextual, existen eventualidades que no 
pueden ser resueltas por el sistema, tales como cortes de tránsito, 
desperfecto de las máquinas o situaciones de atochamiento entre 
pasajeros y transeúntes al subir o descender de buses o vagones 
del tren subterráneo. Ante este tipo de eventualidades, los 
usuarios necesariamente deben poner a prueba tanto sus 
habilidades de desplazamiento como sus habilidades 
comunicacionales y sociales para resolver los problemas que se 
les presentan. En razón de la autonomía que estos software 
otorgan al desplazamiento de las personas ciegas, es factible 
corroborar que los resultados obtenidos en términos del desarrollo 
de habilidades y la evaluación de la usabilidad de cada software, 
deja de manifiesto la efectividad de cada software. Es necesario 
destacar que, sin importar la cantidad de información que provea 
cada software, no se puede obviar que el grado de experiencia que 
posea cada usuario, incidirá directamente en la relación que 

establezca con cada uno de los espacios en que transite, lo que en 
gran medida siempre estará sujeto al nivel de confianza, seguridad 
y autonomía que muestre la persona con discapacidad visual al 
realizar un desplazamiento en lugares desconocidos.  

Un punto de gran relevancia que se desprende de los resultados 
obtenidos en estas investigaciones, fue la necesidad de realizar un 
entrenamiento de los usuarios con cada software y dispositivos 
asociados a éstos (PC y PocketPC) antes de su implementación 
para facilitar la planificación y ejecución eficiente de cada ruta. 
En este sentido, las sesiones de trabajo previas al uso del software, 
apoyadas con material táctil concreto, guías de trabajo (en braille 
o macrotipo) e información oral, permitieron a cada usuario 
interactuar con el hardware y el software para facilitar el trabajo 
de planificación de una estrategia para realizar rutas utilizando 
buses, tren subterráneo o caminatas entre distintos puntos y 
lugares de la ciudad, generando nuevos aprendizajes respecto a la 
distribución espacial de los elementos que componen un trayecto 
determinado y el funcionamiento de cada medio de transporte. Es 
así que mediante esta actividad fue posible reforzar contenidos 
previos de personas con discapacidad visual respecto al uso de los 
medios de transportes en la ciudad y disminuir los problemas que 
esta población tiene para desplazarse de un lugar a otro. 

Si bien todos los esfuerzos tecnológicos de apoyo a las personas 
con discapacidad visual apuntan a una plena integración social e 
igualdad de condiciones con el resto de las personas en el uso del 
transporte urbano, aún está pendiente el trabajo como sociedad en 
torno a cómo ayudar a esta población al momento de utilizar los 
medios de transporte.  

El principal objetivo de cada software fue facilitar el 
desplazamiento de las personas ciegas utilizando los medios de 
transporte presentes en la ciudad. En este sentido, la experiencia 
de los usuarios fue totalmente satisfactoria, ya que les permitió 
conocer, los detalles de cada entorno navegado a través de la 
información contextual que les proveen estos software, 
información con la cual no pueden contar normalmente, ya que es 
perceptible principalmente a través del canal visual. Al proveer 
esta información de manera audible, fue posible equiparar las 
condiciones de uso con otros usuarios de estos medios de 
transporte, teniendo en cuenta que la navegación efectiva en 
espacios urbanos desconocidos dependerá también de las 
habilidades de orientación y movilidad de cada usuario además 
del funcionamiento y uso que se dé a cada software.  

En el caso del software Audiotransantiago, la gran problemática 
radica en que muchas de las detenciones programadas no son 
respetadas por los conductores de los buses, las cuales son un 
punto de referencia esencial para establecer la ubicación espacial 
utilizando los nombres de calles y lugares cercanos a los sectores 
navegados, sobre todo cuando los usuarios se desplazan al interior 
del bus. Esta situación el software no la puede solucionar, ya que 
la información contenida de paraderos, calles y lugares de interés 
cercano responde a las rutas proporcionadas por cada servicio, por 
lo que el hecho de que conductores no respeten las paradas 
establecidas, no se relaciona con el funcionamiento del software. 
En el caso del software AudioMetro y MBN, se demostró que una 
de las mayores ventajas para los usuarios es la información que 
entrega el software respecto al espacio físico que rodea cada una 
de las estaciones de Metro. Si a esto se suma la posibilidad que 
entrega el software para orientar a los usuarios en las estaciones, a 
través del uso de los puntos cardinales, se hace más fácil para 
ellos el proceso de análisis de información en caso que necesiten 
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abandonar una estación de Metro y trasladarse a otra, dándoles 
una mayor seguridad en los desplazamientos en espacios 
desconocidos. La información de la disposición interna y externa 
de las estaciones de Metro permite al usuario realizar una 
estructuración espacial de ellas, facilitando la resolución de 
problemas que pudiesen presentarse en el contexto real de viaje, 
permitiéndoles sortear dificultades en base a decisiones 
informadas y trasladarse entre distintos puntos de la ciudad. Uno 
de los problemas que deben enfrentar ambos software en la 
actualidad es que el Metro ha expandido sus líneas y por 
consiguiente se ha incrementado el número de estaciones, lo que 
hace necesario que estos cambios deban ser actualizados en los 
datos que maneja cada software por parte del equipo de 
desarrollo. Si bien esto es factible, las nuevas problemáticas que 
se presentan radican en la dificultad para desplazarse en 
estaciones que han sufrido cambios en su infraestructura, como 
eliminación de salidas de una estación o habilitación de nuevos 
sectores de combinación al interior de éstas, lo que hace que 
muchas veces los usuarios no puedan moverse de manera eficiente 
entre estaciones de Metro, al no tener información de dónde están 
ubicadas espacialmente las nuevas salidas y sectores de 
combinación. En relación al software AmbientGPS, las principales 
complicaciones que presentó el desplazamiento en diversos 
sectores de la ciudad se relacionaron con la arquitectura de la 
ciudad, situaciones que en la mayoría de los casos fueron 
sorteadas sin complicaciones por los usuarios. 

Los resultados obtenidos en las investigaciones, permiten 
comprobar la efectividad del software Audiometro, MBN, 
Audiotransantiago y AmbientGPS como herramientas para 
posibilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual 
en espacios urbanos utilizando diversos medios de transporte. Se 
debe tener presente que la implementación exitosa de tecnologías 
que ayuden a esta población en sus actividades diarias de 
desplazamiento, dependerá en gran medida de la utilidad real que 
cada usuario entregue al software y a los dispositivos asociados a 
éstos, de acuerdo a sus características personales, necesidades y 
experiencias de vida. Si bien el uso de tecnología basada en audio 
facilitó la obtención de información que no podía ser percibida de 
otra forma, siempre estuvo la posibilidad de utilizar estrategias 
convencionales de orientación y movilidad en cada una de las 
acciones de desplazamiento llevadas a cabo por los participantes. 
Dentro de estas estrategias se encontraban consultar algunos 
puntos de referencia o solicitar ayuda a transeúntes o usuarios de 
estos medios de transporte en situaciones en que el software no 
puede proporcionarles apoyo, como por ejemplo, ubicar las 
puertas para ascender o descender de un bus o carro de Metro, 
cruzar una calle o avenida, o bien en situaciones imprevistas como 
la suspensión de un recorrido, desvíos u otros. 

Para finalizar, cada uno del software descrito tiene la ventaja de 
entregar autonomía a usuarios con discapacidad visual tanto en la 
toma de decisiones como en la realización de actividades que 
requieren de desplazamiento entre diversos puntos de la ciudad. 
En este sentido, muchos de los usuarios de estos medios de 
transporte corresponden a adultos que no cuentan con personas de 
apoyo, a las cuales les puedan solicitar ayuda al momento de 
planificar un desplazamiento nuevo en la ciudad, por lo que el 
nivel de autonomía que proporciona cada una de estas 
herramientas tecnológicas resulta un pilar fundamental para el 
acceso igualitario de esta población a los diferentes de transporte 
existente en la ciudad. En el caso de conductores de buses y tren 
subterráneo, es necesario que se implementen políticas abocadas a 

su educación para la atención de esta población. De igual forma, 
es necesario que la urbanización de las ciudades contemple el uso 
de señaléticas táctiles o sonoras perceptibles para las personas con 
discapacidad visual y de esta forma darles una plena autonomía 
para desplazarse en la ciudad. 

6. CONCLUSIONES  
La integración de personas con discapacidad visual en las 
actividades cotidianas de la sociedad, que en muchos casos 
implica desplazarse entre distintos puntos de la ciudad, requieren 
de accesibilidad en todos los medios de transporte. De esta forma, 
surge la posibilidad de desarrollar y/o adaptar herramientas 
tecnológicas que permitan la utilización autónoma, segura y eficaz 
de las personas con discapacidad visual al utilizar los medios de 
transporte presentes en la ciudad para desplazarse en ella, sin la 
necesidad de depender de otra persona. 

En la actualidad, los medios de transporte carecen de condiciones 
que faciliten su utilización por parte de personas con discapacidad 
visual sin tener que depender de otros usuarios para acceder a 
ellos. Tomando en cuenta que la carencia de visión imposibilita la 
conducción de un automóvil u otro medio de transporte, el  
transporte público se convierte en la única opción para que esta 
población pueda movilizarse de un punto a otro para realizar sus 
actividades diarias. Las políticas de integración social para las 
personas con discapacidad buscan que los medios de transporte se 
vuelvan accesibles en las ciudades de todo el mundo, planteando 
como principal tarea la implementación de recursos para orientar 
y educar a los conductores de buses y trenes subterráneos, y a los 
pasajeros con o sin discapacidad, sobre el correcto uso de los 
medios de transporte presentes en la ciudad y las medidas que 
favorecen la utilización de estos por parte de las personas ciegas. 
En este sentido, para que esta población pueda acceder y utilizar 
los medios de transporte, se han generado formas de consultas y 
debate a diversas instituciones [1][4], medidas que apuntan a 
conocer las necesidades de transporte de estas personas y trabajar 
eficientemente en brindarles soluciones adecuadas. Todas estas 
acciones buscan evitar discriminación social y favorecer la 
accesibilidad universal y la plena inclusión social de las personas 
con discapacidad en los medios de transporte, permitiendo así su 
desplazamiento efectivo e independiente en la ciudad.  

En el marco de estas acciones, es factible que las personas con 
discapacidad visual accedan a los medios de transporte utilizando 
herramientas tecnológicas que les permitan llevar a cabo 
actividades de forma segura, autónoma y funcional cuando lo 
requieran. En este sentido, una propuesta basada en feedback 
sonoro permite proveer de información a personas con 
discapacidad visual para que puedan utilizar los medios de 
transporte existentes en la ciudad de forma independiente y 
apoyándose en sus habilidades previas de orientación y movilidad. 
Muchas de las barreras estructurales, de diseño y acceso a la 
información que esta población tiene para acceder y utilizar los 
medios de transportes, podrían evitarse si el diseño inicial de estos 
medios de transporte contemplara sistemas de apoyo basados en 
tecnología móvil. En este sentido, los cuatro software aquí 
descritos, surgen como una posibilidad para que personas con 
discapacidad visual recopilen información sobre el entorno físico, 
sobre todo aquella de carácter contextual, en relación a paradas, 
estaciones de detención, estaciones de combinación entre buses y 
estaciones de Metro, además de lugares de interés cercanos a los 
entornos que recorren como museos, servicios públicos u otros. 
En general, esta información sólo es perceptible utilizando el 
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canal visual, como ocurre en el caso de la ubicación de las 
paradas, los terminales de transbordo, los mapas de las rutas del 
servicio e incluso el valor de las tarifas a cancelar por el servicio. 
En este sentido, cada software permitió a los usuarios, tener 
acceso y manejar información de buses, líneas de Metro y 
recorridos entre sectores que son accesibles caminando, ya que 
cada uno de ellos provee herramientas que permiten a los usuarios 
desenvolverse autónomamente, comprender el funcionamiento de 
sistemas de rutas, valor del pasaje y en muchos casos orientarles 
en la configuración espacial de los mismos, reduciendo barreas 
arquitectónicas o de diseño para su desplazamiento entre los 
distintos puntos de la ciudad, favoreciendo su proceso de 
aprendizaje en la utilización de estos medios de transporte, 
mejorando el procesamiento de información y orientación 
espaciotemporal y sus habilidades de orientación y movilidad, al 
lograr trasladarse desde un punto a otro sin la necesidad de 
manejar información previa. 

7. TRABAJO FUTURO  
Comprendiendo que día a día la ciudad se transforma en un 
sistema que necesita puentes de comunicación entre diversos 
sectores, elementos y servicios, la utilización de tecnología móvil 
surge como una herramienta capaz de proveer información 
contextual de forma eficaz, facilitando el acceso autónomo a  
información que necesitan las personas con discapacidad visual 
para desplazarse, ya sea caminando o utilizando los medios de 
transporte terrestre y subterráneo. Por esto, se hace necesaria la 
implementación de Audiometro, MBN, Audiotransantiago y 
AmbientGPS en un dispositivo móvil del tipo Smartphone que, 
junto a un plan de datos (internet móvil) y un motor de voz TTS, 
facilite el acceso, análisis e interpretación de la información 
existente sobre los medios de transporte, actualizándola  de forma 
tal de mantener al usuario informado de todos los eventos no 
contemplados en la planificación inicial de una ruta. 
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ABSTRACT 
Given the model of an inclusive society, which aims to ensure that 
people with disabilities are not excluded from common activities, 
this research presents a virtual keyboard interface nominated 
Mousekey, and discusses how this assistive technology can 
promote written of these. Conducted a qualitative research, case 
study. Participants were five subjects literate with motor 
disabilities to write , two with spinal muscular amyotrophy , two 
with muscular dystrophy and one with dystonia movement. for 
data collection , there were two meetings that used the technology 
designed. Through verification protocol ergonomics, interviews 
and direct observation, verified the appropriateness of the use of 
this tool in writing, communication and interaction, using this 
keyboard. For three subjects has Mousekey the writing easier, 
reducing the time and muscle fatigue, while for the other two 
subjects Mousekey writing became possible. The potential of 
technological development for use of the most several human 
potentials was observed in this validation. The textual production 
showed that the syllables in Mousekey take the subject to rethink 
your writing process and is Functional, Wearable and Accessible. 
The considerations reflect about the human potential, in their 
longings and aspirations, and of the how temporary it can be the 
impossible term. 

 
RESUMODiante do modelo de uma sociedade inclusiva, que 
almeja garantir que pessoas com deficiência não sejam excluídas 
de atividades comuns, apresenta-se uma interface de teclado 
virtual, denominado Mousekey, e discute como esta tecnologia 
assistiva pode favorecer a escrita dessas pessoas. Realizou-se uma 
pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso. Os participantes foram 
cinco sujeitos alfabetizados com dificuldades motoras para 
escrever, sendo dois com Amiotrofia Espinhal Muscular, dois com 
Distrofia Muscular e um com Distonia de Movimentos. Para 
coleta de dados, realizaram-se dois encontros em que utilizaram a 
tecnologia projetada. Por meio de protocolo de verificação de 
ergonomia, entrevistas e observação direta, verificou-se a 
pertinência do uso desta ferramenta na escrita, comunicação e 
interação, usando este teclado. Para três sujeitos, o Mousekey 
tornou a escrita mais fácil, diminuindo o tempo e fadiga muscular, 
enquanto que para dois sujeitos tornou a escrita possível. O 
desenvolvimento tecnológico para aproveitamento dos mais 
diversos potenciais humanos foi observado nesta validação. A 
produção textual mostrou que as sílabas no Mousekey levam o 
sujeito a repensar sua ação de escrever e é Funcional, Usável e 
Acessível. As considerações refletem sobre o potencial humano 
em seus anseios e aspirações, e do quão provisório pode ser o 
termo impossível.  
 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.4.2 [Social Issues]: Assistive technologies for persons with 
disabilities. Handicapped persons/special needs. 

Termos Gerais 
Performance, Design, Human Factors. 

Palavras-chave:  
Tecnologia assistiva. Teclado virtual. Inclusão. Pessoas com 
Deficiência. Escrita. 
 

1. INTRODUÇÃO  
A evolução tecnológica caminha na direção de tornar a vida mais 
fácil. As tecnologias entraram na vida das pessoas e estão 
servindo como instrumentos de suporte a grande parte de ações. 
Além disso, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
vêm redefinindo os conceitos de tempo e de espaço, já que 
anulam distâncias e possibilitam processos comunicacionais entre 
pessoas e culturas. Nossa sociedade encontra-se, portanto, imersa 
nessa cibercultura que, conforme Lévy [3], é um conjunto de 
técnicas, práticas, atitudes, modos de pensamentos e valores que 
nascem juntamente com o crescimento da rede ou interconexão de 
computadores (ciberespaço). 
Frente a essa realidade, surge um pleito crescente ao 
desenvolvimento de estudos para desenvolver tecnologias 
destinadas a pessoas com deficiência (PCD): a Tecnologia 
Assistiva (TA). Essa área do conhecimento (TA) também trouxe 
um conjunto de recursos e serviços que contribui para 
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência. Pesquisadores têm se empenhado para promover uma 
vida mais autônoma e com participação comunitária das pessoas 
com deficiência, seja através da ampliação de sua comunicação, 
sua mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu 
aprendizado e trabalho, ou através de auxílio nas atividades da 
vida diária, como alimentação, higiene e monitoramento da saúde. 
Assim, ambas as tecnologias (TIC e TA) passaram a ser 
consideradas como necessárias à inclusão social dos indivíduos. 
Pode-se então dizer que para as pessoas sem deficiência, a 
tecnologia torna as coisas mais fáceis, enquanto que para as 
pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis 
[5]. Dentre tais tecnologias, destacam-se os teclados virtuais e os 
softwares de comandos por voz como assistência e apoio na ação 
de escrever àqueles que, por alguma limitação motora, não 
conseguem se comunicar nas formas convencionais. No entanto, 
percebe-se que mesmo diante de tanta variedade de recursos 
tecnológicos para auxiliar na ação de escrever, não é possível 
considerar que esta variedade atenda a todas as necessidades, 
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visto haver uma gama de diferentes deficiências, formas 
diferenciadas que cada uma delas se apresenta em cada indivíduo 
e dos contextos que envolvem esta atividade, como no mercado de 
trabalho ou no ambiente educativo. Assim, uma tecnologia 
assistiva pode servir para um indivíduo e não servir para outro, 
mesmo que apresentem a mesma classificação nosológica. 
Alunos com a mesma deficiência podem necessitar de 
atendimentos diferenciados. Por isso, o primeiro passo para se 
planejar o Atendimento não é saber as causas, diagnósticos, 
prognóstico da suposta deficiência do aluno. Antes da deficiência, 
vem a pessoa, o aluno, com sua história de vida, sua 
individualidade, seus desejos e diferenças. [6 p.22]. 
Por isso, deve-se considerar as tecnologias inacabadas e ampliar 
cada vez mais sua variedade de recursos. As Tecnologias da 
Informação e Comunicação devem estar abertas às suas próprias 
inovações e flexibilidades, para que sejam proveitosamente 
aplicadas às realidades distintas, satisfazendo as necessidades 
sociais [11]. 
Então, a tecnologia assistiva, dentro do contexto educacional, 
além do princípio da autonomia, deverá preocupar-se em dois 
aspectos: diminuir o tempo de esforço de digitação sem 
desmerecer suas potencialidades produtivas, e favorecer a 
apropriação cognitiva do aluno com a convenção ortográfica. 
É com essa ótica que esta pesquisa descreve uma concepção de 
interface de teclado virtual e como esse recurso de tecnologia 
assistiva pode favorecer a escrita de pessoas com dificuldades 
motoras. Criou-se uma aplicação pensada, planejada, elaborada e 
estudada para uma necessidade específica (dificuldade motora), 
num determinado contexto (escrita). Para isso, levou-se em conta 
noções de design de interface, mas enfatizando os aspectos 
ergonômicos que devem nortear softwares acessíveis. 
Os teclados virtuais (Figura 01) geralmente são apenas 
alfabéticos, isto é, teclados cuja interface possui as letras do 
alfabeto, como em um teclado de computador comum, obrigando 
quem o utiliza a acionar tecla por tecla, ou seja, letra por letra. 
Isto leva a uma lentidão em escrever, o que pode desestimular 
uma pessoa a produzir textos.  

 

 
Figura 01: Teclado Virtual do Windows 

Fonte: Próprio autor (2013). Captura de tela. 
Descrição: layout do aplicativo. Teclado QWERTY. 

 
Uma alternativa foi otimizar esse acionamento, incluindo, além de 
teclas alfabéticas, teclas que dispõem de duas ou mais letras 
(sílabas), simulando assim dois ou mais dispositivos de 
acionamento simultâneo, que é o que se propõe ao desenvolver 
um teclado virtual silábico-alfabético (Figura 04). 
Surge assim o problema de pesquisa: o teclado virtual silábico-
alfabético favorece o processo de escrita de pessoas com 
deficiência física? 
 

2. OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver um teclado virtual silábico-alfabético e analisar o 
processo de escrita de pessoas com deficiência física, visando sua 
inclusão digital. 
Os objetivos específicos são: 
• Ampliar as alternativas de teclados virtuais gratuitos; 

• Desenvolver um teclado virtual silábico-alfabético junto a 
PCD; 

• Observar e analisar o processo de interação da PCD com o 
teclado virtual, na dimensão da escrita, com vistas a sua 
validação; 

• Avaliar a potencialidade do teclado na dimensão de favorecer 
o processo de escrita de PCD, com vistas à sua inclusão 
digital. 

 

3. MÉTODO E PROCEDIMENTOS 
Para que os objetivos deste estudo fossem alcançados, adotou-se 
para cada objetivo os procedimentos descritos abaixo: 
a) Ampliar as alternativas de teclados virtuais gratuitos:  
• Desenvolver um teclado virtual, com base no panorama 

tecnológico de recursos computacionais disponíveis para o 
processo da escrita, bem como os dispositivos de captura de 
biomovimentos; 

• Implementar a solução ao MouseKey adaptando-o e 
ampliando seus recursos e sua acessibilidade. 

b) Desenvolver um teclado virtual silábico-alfabético junto a 
PCD: 
• Validar a tecnologia do teclado virtual silábico-alfabético 

junto a PCD, através de diferenciados estudos de caso; 

• Observar a ação mediadora dessa ferramenta. 

c) Observar e analisar o processo de interação da PCD com o 
teclado virtual, na dimensão da escrita, com vistas a sua 
validação: 
• Analisar, com base nos dados coletados, os aspectos que 

emergem da interação de sujeitos com deficiência motora com 
o aplicativo projetado, buscando resposta para o problema de 
pesquisa. 

d) Avaliar a potencialidade do teclado na dimensão de favorecer o 
processo de escrita de PCD, com vistas à sua inclusão digital: 
• Comparar a utilidade da TA construída, como ferramenta útil 

no processo de escrita e as expectativas da PCD. 

Para compreender os objetivos propostos do presente estudo, 
optou-se por uma pesquisa qualitativa. 
Para viabilizar uma análise cuidadosa, os instrumentos para 
coleta de dados, foram por meio de: a) entrevista semidirigida; b) 
observação direta e participante; c) Protocolo de verificação de 
ergonomia; d) por meio de instrumentos de registros múltiplos 
em vídeos (captura de tela, de face e de contexto). 
Os participantes da pesquisa foram cinco pessoas alfabetizadas, 
mas que "Não conseguem" ou possuem "Grande dificuldade" 
para escrever sem ajuda técnica, devido a dificuldades motoras. 
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3.1. Caracterização Dos Participantes1 
3.1.1. Sujeito 1: Júlio Cooperativo 
O Sujeito 1, possui 67 anos e adquiriu Distonia de Movimentos 
há uns 30 anos, que o incapacita de escrever. Durante sua 
trajetória profissional exercia a função de supervisor de uma 
grande petroquímica, precisando registrar manualmente relatórios 
e atas de reuniões, o que ficou impossibilitado após adquirir a 
distonia.  
Para superar a incapacidade de escrever buscou diferentes 
especialistas, não obtendo sucesso. Precisou afastar-se do 
trabalho. Anos seguintes desejou voltar ao trabalho, mas a 
incapacidade de escrever o impedia. Tentou recursos como 
aranha mola (Figura 02), usar as duas mãos juntas, usar a mão 
canhota, dentre muitas outras tentativas, mas nada adiantou. A 
cada tentativa sentia-se ansioso e constrangido por não conseguir 
escrever.  

 
Figura 02: Aranha-mola 
Fonte: Fascículo 01 [6]. 

Descrição: Mostra um aluno escrevendo com caneta encaixada na 
aranha-mola presa em seus dedos. 

 
Ele decidiu, então, retornar aos estudos para ampliar suas 
possibilidades de escolhas profissionais. Cursou a modalidade de 
Educação para Jovens e Adultos, mas nas atividades de escrita 
era dispensado. Recebia cópia dos materiais e era avaliado 
verbalmente.  
Aprendeu a usar recentemente o computador, o que o viabiliza 
escrever, embora com dificuldades. Relata a morosidade da 
escrita, visto que apenas consegue utilizar o indicador para 
digitar pelo teclado. Relata que gostaria de ser ágil para registrar 
reuniões e escrever textos longos, como relatórios. 
 

3.1.2. Sujeito 2: Ana Brincalhona 
O Sujeito 2 da pesquisa é do sexo feminino, tem 31 anos e possui 
Amiotrofia Espinhal Muscular (Werdnig-Hoffmann). Na pré-
adolescência não conseguia mais escrever em razão da evolução 
de sua doença. Não possui movimentos do corpo, com exceção 
de poucos movimentos das mãos, dependendo de auxílio para 
todos os atos comuns da vida diária. Sempre estudou em escola 
comum. Nas atividades que envolvia escrita, os professores 
solicitavam aos colegas que a ajudasse. Ao ingressar na 
universidade, foi sugerida pela coordenação a deixar o curso de 
Serviço Social, pois não conseguia escrever e manusear seus 
materiais, e o serviço social seria muito burocrático, argumentou 

                                                                 
1 A escolha dos nomes fictícios foi inspirada na série "Os Famosos 
Cinco" (The Famous Five in a Treasure Island) da escritora Enid 
Blyton. Trata-se de aventuras de um grupo de cinco amigos em busca 
de tesouros e lugares desconhecidos. Os sobrenomes remetem aos 
estilos individuais dos participantes 

a coordenadora do curso. Resolveu seguir o caminho do irmão, 
que também possui a mesma doença, e mudou para o curso de 
Psicologia, pois viu nesse curso possibilidades, já que seu irmão 
formou-se nessa graduação. Levava para as aulas uma pessoa 
para lhe auxiliar a escrever, mas como os professores eram os 
mesmos do irmão, e este fazia uso de tecnologias, começaram a 
solicitar dela que escrevesse com a mesma autonomia. Começou 
a aprender utilizar o computador e a interessar-se pela escrita. 
Um professor a incentivava dando-lhe as matérias da aula para 
digitar, para que ele distribuísse nas aulas, além de solicitar que 
ela preparasse as apresentações das aulas em Power Point.  
Para escrever, faz então uso de Teclado Virtual do Windows, 
utilizando um minimouse, mas raramente, pois sente-se vagarosa 
ao digitar através desse aplicativo. Só consegue clicar o mouse se 
este estiver na posição contrária, isto é, com os botões virados 
para si. Isso a obriga a fazer movimentos contrários, espelhados. 
Por exemplo, para mover a seta para direita, precisa mover o 
mouse para esquerda.  
 

3.1.3. Sujeito 3: Davide Reservado 
O Sujeito 3 possui Distrofia Muscular e está com 22 anos. Tem 
poucos movimentos e não consegue mais realizar com autonomia 
atividades que fazia antes, como alimentação e higiene. Formou-
se o ensino fundamental e não desejou mais estudar, já que não 
conseguia mais escrever, embora tenha recebido da escola um 
laptop. Fez curso de informática, mas atualmente não usa o 
computador, pois sente fadiga muscular, o que evita, pois sua 
doença tende a progredir mais rapidamente quando ocorrem 
fadigas musculares. Sua mãe relata insatisfação em vê-lo sem 
fazer nada, e gostaria que ele voltasse a estudar ou escrever para 
os amigos pela Internet. 
 

3.1.4. Sujeito 4: José Ativo 
O Sujeito 4 também possui Distrofia Muscular e está com 17 
anos. É irmão do Sujeito 3 desta pesquisa, mas possui maior 
movimentação. Utiliza cadeira motorizada para deslocar-se e 
utiliza o computador para participar de redes sociais. Com 
dificuldades consegue escrever e digitar, mas ao sentir fadiga 
muscular necessita parar, para evitar a progressão da doença. 
Cursa o último ano do ensino médio e deseja continuar 
estudando para ter uma profissão. Nas aulas escreve com 
dificuldades no caderno, até sentir cansaço. Quando isso 
acontece, fica isento da atividade. Por isso, a escola já evita dar-
lhe atividades que exijam produções textuais maiores. O Sujeito 
desconhecia os teclados virtuais. 
 

3.1.5. Sujeito 5: Timy Afetuoso 
Com 13 anos de idade, o Sujeito 5, que possui Amiotrofia 
Espinhal Muscular, não possui movimentos do corpo, com 
exceção do dedo mínimo da mão direita e dos olhos. Desde seus 
dois anos de idade está nesta condição de completa dependência 
para qualquer ato da vida diária. Para respirar, o Sujeito possui 
traqueostomia e ventilação mecânica através de um equipamento 
eletromédico. Já sua alimentação é dada por sonda. Para se 
comunicar, o Sujeito balbucia e é entendido pela família.  
Apesar de nunca frequentar a escola comum, o Sujeito foi 
alfabetizado em casa por uma professora de escola especial, que 
já não o acompanha mais. Para escrever dita ou soletra para a 
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mãe, mas não exerce esta atividade com frequência. Suas 
atividades diárias limitam-se a assistir televisão ou assistir ao 
irmão mais novo jogar videogame, o qual diverte-se muito relata 
a mãe. Principalmente quando o irmão pega a mão do Sujeito, 
coloca no joystick e faz de conta que ele está jogando. 
A família desconhecia o recurso "Prancha de letras" (Figura 03), 
os teclados virtuais e outros recursos de tecnologia assistiva que 
pudesse auxiliar o Sujeito a escrever.  

 
Figura 03: Pranchas de letras 

Fonte: Fascículo 06 [4]. 
Descrição: folha com seis colunas e quatro linhas de quadrados com 

letras de imprensa, em ordem alfabética. 
 
Apesar de saberem dos movimentos do dedo mínimo, a família 
desconhecia qualquer utilidade para este biomovimento. 
 

3.2. Procedimentos da pesquisa e validação 
Para verificar a Validação do Mousekey, foram realizados dois 
encontros com cada sujeito, individualmente, em suas 
residências. No primeiro encontro, realizou-se entrevista 
semiestruturada buscando informações sobre o uso de recursos 
utilizados pelo sujeito e sobre o uso da tecnologia proposta. Em 
seguida, cada participante recebeu uma explicação da finalidade 
desse aplicativo. Mostrou-se os botões e suas funções e os 
métodos de realizar a digitação, ou seja, "Clicar", "Focalizar" ou 
"Rastrear". 
Em um segundo momento do mesmo encontro, os participantes 
exploraram o aplicativo para se ambientar com ele. Concomitante 
a isso, cada um, conforme sua necessidade específica, buscou sua 
melhor posição e maneira de utilizar o computador e os 
dispositivos computacionais necessários.  
Após cerca de vinte minutos de ambientação, o pesquisador fez 
perguntas sobre a utilização do Mousekey-UFRGS, tendo por 
base o Protocolo de verificação de ergonomia e usabilidade, não 
como roteiro, mas buscando elucidar fatores não percebidos na 
observação direta. 
Percebidos pontos frágeis para utilização do participante com 
completa autonomia, o pesquisador fez ajustes na programação 
do aplicativo, para que essa tecnologia assistiva fosse eficiente 
frente às necessidades do sujeito. Realizados os ajustes, seguiu-se 
para o segundo encontro. 
No segundo encontro, os participantes da pesquisa exploraram 
novamente o Mousekey-UFRGS. Então solicitou-se uma 
produção escrita, podendo ser uma frase ou um parágrafo. 
A entrevista semidirigida permitiu conhecer o usuário frente seu 
histórico relacionado ao ato de escrever, conhecendo suas 

necessidades de estratégias de superação, com êxito ou não; 
permitiu saber quais os recursos que não deram certos e quais 
suas aspirações ou anseios dos sujeitos frente à ação de escrever. 
 A observação direta e participante permitiu, juntamente com os 
instrumentos de registros múltiplos em vídeos, verificar como o 
sujeito utiliza o computador, seu cansaço ou desgaste físico, as 
expressões faciais que inferem dúvidas, satisfações, indecisões, 
curiosidades e outras sensopercepções. Esse método é pertinente, 
pois nem sempre usuários percebem ou conseguem expressar a 
sua experiência de uso com o aplicativo, e a observação permite 
ao avaliador ter uma visão dos problemas sendo vivenciados e 
dos aspectos positivos. 
O Protocolo de verificação de ergonomia serviu como orientador 
da observação do pesquisador, como um Check-list, para 
visualizar a condição de desempenho nas tarefas sem prejudicar 
as condições das pessoas, isto é, sua usabilidade. 
Coletados os dados qualitativos através dos instrumentos e 
procedimentos já descritos, iniciou-se a avaliação da competência 
operacional do usuário (usabilidade) e a avaliação da 
competência funcional da ferramenta (funcionalidade), 
objetivando identificar pontos que emergem na interação dos 
sujeitos com deficiência motora e a tecnologia projetada. 
Destaca-se como metodologia a Análise de Conteúdo, tornando 
possível a categorização, descrição e interpretação como etapas 
essenciais desta metodologia. 
 

4. RESULTADOS 
Pela classificação de itens de sentido, levantaram-se duas 
categorias: 1) avaliação operacional do usuário; 2) avaliação 
funcional da ferramenta. Cada uma destas categorias foi dividida 
em subcategorias  
 

4.1. CATEGORIA 1: avaliação operacional do 
usuário 

 
Quanto a possibilidade de escrever sem uso do computador, 
apenas um (01) sujeito da amostra (Sujeito 4) ainda consegue, 
mas com grande dificuldade. 
Embora um dos sujeitos da amostra possua capacidade motora de 
escrita, com papel e caneta, foi relevante mantê-lo na pesquisa 
devido sua grande dificuldade e provável temporalidade da 
capacidade motora, já que sua perda motriz é progressiva e tende 
a acelerar a cada fadiga muscular. 
Dentre os participantes, três (03) não conseguem utilizar de forma 
alguma o teclado comum do computador e dois (02) conseguem 
com grande dificuldade, mas o uso não corresponde as suas 
necessidades e expectativas, tanto pelo desgaste físico como pelo 
tempo demorado para digitar. 
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Quadro 1: possibilidade de escrever sem uso do computador 

SUJEITO CAPACIDADE 

Sujeito 1 Grande dificuldade 

Sujeito 2 Não consegue 

Sujeito 3 Não consegue 

Sujeito 4 Grande dificuldade 

Sujeito 5 Não consegue 
Fonte: Próprio autor [2]. 

Em relação ao uso de teclados virtuais, apenas a participante 2 
fazia uso, mas nenhum existente correspondia suas expectativas 
de agilizar a escrita e diminuir seu desgaste físico. 
Em relação à atividade de escrever na escola, quatro sujeitos da 
amostra relataram terem sido totalmente isentos, e um sujeito 
relatou ser isento de produção de escrita longa. 
Dos participantes da pesquisa, quatro (04) sujeitos descreveram 
episódios de perceberem-se excluídos do trabalho ou dos estudos, 
em razão da incapacidade de escrita (Sujeito 1: do trabalho; 
Sujeito 2: de um curso; Sujeito 3: não desejou prosseguir os 
estudos; Sujeito 5: nunca frequentou). Somente o Sujeito 4 não 
teve tal episódio, talvez porque ainda que com grandes 
dificuldades consiga escrever. 
Foi possível perceber que tanto possibilitar quanto facilitar são 
verbos importantes que o Mousekey-UFRGS pode favorecer aos 
seus usuários em relação a escrever. Permitir ou agilizar a escrita 
e diminuir o desgaste físico foram fatores fundamentais citados 
pelos participantes, não apenas pela questão de conforto, mas pela 
manutenção da integridade física, como nos casos de distrofia 
muscular. 
A ação escritora pareceu importante na percepção dos usuários em 
sua inclusão social, em que quatro participantes atribuíram à 
incapacidade de escrever como fator de não permanência aos 
estudos ou ao trabalho. 
Os relatos dos sujeitos deste estudo inferem que é preferível ou 
mais viável para escola isentar os alunos de atividades de escrita, 
do que auxiliá-los a encontrar meios de executar a tarefa de outra 
maneira. 
Evidenciou-se que os menores biomovimentos que um indivíduo 
possa ter, podem ser aproveitados para o desenvolvimento de 
tecnologias que favoreçam indivíduos a executar tarefas 
socioculturais. Além disso, encontrar a melhor posição e maneira 
de o sujeito utilizar o recurso, no caso deste estudo o computador, 
interfere diretamente na produção, tempo e desgaste do sujeito: 

Gráfico 1: expectativas dos sujeitos frente a escrita 

 
Fonte: Próprio autor (2013). 

As expectativas dos sujeitos mostraram desejos de participar da 
vida em comunidade, mas uma participação que seja produtiva e 
eficaz, equiparando oportunidades e tarefas, e não uma 
participação que desconsidere seu potencial. Mostrou que 
atividades sociointeracionistas são completas aos sujeitos quando 
participam das linguagens culturais, falada e escrita. 
A produção textual mostrou que as sílabas no Mousekey-UFRGS 
levam o sujeito a repensar sua aprendizagem e processo de escrita, 
para economizar-lhe tempo e esforço. Assim, a escrita pareceu 
deixar de ser uma função meramente mecânica e passou a exigir e 
desenvolver funções psicológicas superiores. Nesse sentido, a 
produção escrita estará diretamente ligada à construção escrita, 
no fazer e no pensar. E, diante disso, como ato intelectual, o uso 
será melhorado progressivamente. Como disseram três sujeitos de 
pesquisa, é questão de se acostumar ou praticar. 
Como exemplo, durante as primeiras digitações, Júlio (Sujeito 1) 
utilizava com maior frequência somente as letras. Ao digitar a 
palavra "testando", Júlio utilizou: /t/, /e/, /s/, /t/, /a/, /n/, /do/. 
Utilizou 7 cliques. 
Júlio: Olha minha distração! Posso usar as sílabas, mas é que a 
gente está tão acostumado com a lentidão de letra a letra né?! 
Tem que se acostumar com essa facilidade. 
Júlio, então, apagou toda palavra e digitou novamente da seguinte 
forma: /te/, /s/, /ta/, /n/, /do/. Utilizou cinco (05) cliques. 
Júlio: Viu! bem mais rápido! Que legal! Eu creio que me 
acostumando, vou poder novamente fazer uma ata de reunião! Se 
já não tivesse em férias das aulas, eu podia levar meu notebook 
para aula e fazer as redações! 
Realizou-se novo teste e Júlio escreveu utilizando as sílabas com 
bastante frequência. Mas ao digitar a palavra "trabalho" disse: 
Júlio: Não tem "lho", não dá para escrever trabalho. 
Mediador: Tu clicas em /l/ e depois /ho/. 
Júlio: Ah é! Tinha que ter sílabas como "lha", "nho", igual aqui 
que tem "que" já pronto. Mas também se tiver tantos botões eles 
vão ficar longe um do outro. Tá bom assim, é só treinar mais. 
 

4.2. CATEGORIA 2: avaliação funcional da 
ferramenta 

O protótipo do Mousekey-UFRGS resultou na interface que se 
mostra na Figura 04: 
 

 
Figura 04: Teclado Virtual Silábico-Alfabético 

Fonte: Próprio autor (2013). Captura de tela. 

 
 
Sílabas e segundo plano: 
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Figura 05: recorte de teclas ampliadas 

Fonte: Próprio autor (2013). Captura de tela. 
 

Modos de digitação: "Clicar", "Focalizar" e "Rastrear". 

 
Figura 06: Modos de digitação. 

Fonte: Próprio autor (2013). Captura de tela. 

 
Ajuste de layout, de modo que o usuário pode escolher as formas 
predefinidas nos padrões QWERTY ou Alfabético, conforme as 
suas necessidades. 

 
Figura 07: Ajuste de layout. 

Fonte: Próprio autor (2013). Captura de tela. 
 

Gráfico 1: Análise funcional do Mousekey-UFRGS 

 

Fonte: Próprio autor [2]. 

Nas subcategorias (quesitos) Funcionalidade, Usabilidade e 
Acessibilidade, o Mousekey-UFRGS evidenciou atender 
plenamente os atributos de qualidade em uso descritos pela NBR 
ISO/IEC 9126-1:20032 [1]. Foram fatores fundamentais para isto: 
• os modos de digitação possibilitaram a adequação do 

aplicativo às diferentes necessidades dos usuários; 

                                                                 
2 ISO/IEC 9126 é uma norma ISO para qualidade de produto de software, 

que se enquadra no modelo de qualidade das normas da família 9000. A 
norma brasileira correspondente é a NBR ISO/IEC 9126. 

• os botões e menus do aplicativo cumpriram corretamente a 
função esperada; 

• não evidenciou problemas em interagir com outros  
aplicativos; 

• mostrou evidências de facilmente ser compreendido, 
aprendido, operado e atraente ao usuário; 

• atendeu os quatro princípios de acessibilidade (Perceptível, 
Operável, Compreensível e Robusto3). 

Nos quesitos Confiabilidade e Eficiência, atendeu 80% dos 
atributos de qualidade em uso, visto que não demonstrou 
dificuldades em manter um nível de desempenho adequado, 
mesmo quando usado em condições de múltiplas tarefas, mas 
encontrou fragilidade nos fatores: 
• As produções dos sujeitos não são recuperáveis por razão de 

queda ou desligamento abrupto do sistema se não forem 
salvadas anteriormente; 

• Falha ao copiar textos acima de 120mil caracteres; 

• Custo de resposta médio de três (03) segundos ao voltar do 
layout Alfabético para QWERTY. 

O Mousekey-UFRGS cumpre 80% dos atributos de qualidade em 
uso no quesito Manutenibilidade, permitindo modificações para 
incluir correções, melhorias ou adaptações do software. No 
entanto, o Mousekey-UFRGS não é um aplicativo sem falhas, mas 
tolerante a elas. Por isso, pode haver dificuldades de testabilidade, 
e sua estabilidade poderá melhorar com a versão da programação 
de VB 6.0 para VB.Net. 
No quesito Portabilidade não atendeu plenamente os atributos, já 
que não houve evidencias de possibilidade do Mousekey-UFRGS 
ser adaptado para diferentes sistemas operacionais, pois foi 
desenvolvido para Windows. 
De uma forma geral, nos aspectos relevantes para este momento 
da pesquisa, os dados mostram que o Mousekey-UFRGS pode 
atender a necessidade de escrita dos participantes em suas 
expectativas, sendo Funcional, Usável e Acessível. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Pessoa com Deficiência esteve sujeita aos vários aspectos do 
entendimento social diante do seu "estar no mundo", vivenciando 
diferentes olhares sobre sua condição. Posturas, crenças, estudos e 
pesquisas foram dando novo significado para vida humana, 
independente de como ela se apresenta em um conjunto infinito 
chamado diversidade. Mas há muito para ressignificar e eliminar 
dos resquícios históricos de entendimentos mal formulados diante 
daquilo que é invariável: o valor da vida humana.  
Frente a isso, muito mais do que buscar uma resposta de um 
problema, ou uma solução para uma atividade social, convida-se a 
uma releitura da definição de deficiência ou incapacidade. Mas 
acima de tudo, convida-se para a reflexão do potencial humano, 
da força da vida em seus anseios e aspirações, e do quão 
provisório e imprevisível pode ser o termo impossível. 
Mas alcançar essa dignidade vai além da qualidade moral que 
infunde respeito, necessita da consciência do próprio valor, em 
decorrência de o sujeito satisfazer suas necessidades humanas e 
                                                                 
3 Conforme recomendações do WCAG 2.01. 
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alcançar o necessário aos seus desígnios individuais. Daí decorre 
do quanto valorável vem a ser área do conhecimento chamada 
Tecnologia Assistiva (TA), pois trouxe um conjunto de recursos e 
serviços que contribui para proporcionar ou ampliar habilidades 
funcionais de pessoas com deficiência para atender seus anseios e 
necessidades. 
Cada indivíduo atribui significados diferentes a sua deficiência, e 
essa significação não é mais entendida apenas pela presença ou 
não de doenças ou lesões, e sim pelo grau de preservação da sua 
capacidade funcional, possibilitando melhor convívio com a 
deficiência e melhor satisfação na vida. Por isso, pressupor 
qualidade de vida, depende da avaliação subjetiva do sujeito, que 
se liga ao impacto do seu estado sobre sua capacidade de viver 
plenamente. 
Cabe destacar ainda que o estilo de vida de uma Pessoa com 
Deficiência vai se formando ao longo do seu desenvolver como 
sujeito, tornando-se, muitas vezes, um processo de aprendizagem. 
Nele estão refletidos os hábitos, costumes, crenças, valores e 
conhecimento do indivíduo, bem como suas aspirações e 
esperanças. Levar a pessoa a acreditar que pode ir além, leva-a ir 
além, mas levar a pessoa a aprender que não pode ou não precisa, 
leva-a a sua estagnação. Por isso, a família, a escola e o contexto 
social do indivíduo irão influir diretamente no quanto um 
indivíduo aprenderá a lidar com seu potencial, colocando-o a 
serviço de sua própria superação. Os recursos de TA favorecem 
então, a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 
aspecto clínico, pessoal, familiar e social. Por isso, excluir um 
sujeito de seu trabalho, de um curso, ou simplesmente isentar de 
uma atividade de escrever, como se viu nessa pesquisa, está muito 
longe de ter um foco no valor da vida e do potencial humano, e só 
vem a contribuir em um aprendizado de uma autoimagem de 
sujeito que não consegue superar suas limitações. 
Do ponto de vista da dignidade da vida humana precisa-se cada 
vez mais pensar no aumento da expectativa de vida e sobre a vida, 
buscar resultados das decisões e desejos das PCD de 
modificarem-se a si mesmos e seu contexto, no sentido de 
obterem comportamentos mais saudáveis e mais sociais. 
É fundamental perceber, e este estudo demonstrou, que é desejo 
dos sujeitos manterem-se ativos nos afazeres cotidianos, reduzir 
ao mínimo o impacto da deficiência nos papéis diários e controlar 
as emoções relacionadas à deficiência. Não realizar atividades 
leva o indivíduo à exclusão, seja ela real ou apenas em sua 
percepção de pertencimento. Assim, dentre os afazeres cotidianos, 
recortou-se nesta pesquisa a atividade de escrita para delinear a 
rota destas reflexões, cada qual com suas expectativas, cada qual 
com suas necessidades, mas todos em um único alvo: escrever. 
Escolheu-se essa atividade humana por ser a escrita como 
elemento parte de nossa vida social. A sociedade que vivemos é 
também a sociedade da informação. E informação se estende no 
espaço-tempo pela escrita, como linguagem, como função de 
comunicação, como interação, como mediação simbólica em uma 
visão generalizada do mundo.  
Nesse sentido, sentiu-se a necessidade de estudos para 
desenvolver uma ferramenta, o Mousekey, que tivesse foco nos 
resultados da escrita, mas também no processo, que oferecesse um 
mínimo de condições para que os indivíduos pudessem 
desenvolver o máximo de suas potencialidades, sentindo-se 
produtivos e eficientes. Ao conseguir escrever, o sujeito tende a 
encontrar seu próprio valor e terá mais espaços para comunicação, 
interação e resultará também em sua maior inclusão, seja social ou 
digital, seja escolar ou laboral. 

Diante destas reflexões, e de todas as exposições teóricas e dos 
resultados da pesquisa, pode-se relatar que é desta maneira que 
um teclado virtual silábico-alfabético pode favorecer o processo 
de escrita e inclusão de pessoas com deficiência física. Ou seja, a) 
possibilitando o ato de escrever; b) contribuindo na percepção da 
qualidade de vida e adaptação à deficiência; c) reconstrução da 
autoimagem; além de outros componentes afetivos e cognitivos. 
Quanto ao ato de escrever demonstrou-se que o Mousekey-
UFRGS permitiu diminuição de tempo, esforço e aumento da 
produtividade textual. Quanto à percepção da qualidade de vida e 
adaptação à deficiência, se evidenciou novas esperanças de 
trabalhar, de estudar e sentir-se ativo. Resultado disso é a 
reconstrução da autoimagem, percebendo-se capaz de realizar 
atividades comuns. Quanto aos componentes cognitivos, este 
estudo apontou uma necessidade de maior aprofundamento de 
estudos para futuras reflexões, uma vez que o Mousekey-UFRGS 
demonstrou que a digitação silábica levou os sujeitos a repensar 
sua forma de escrever e seu aprendizado, podendo-se com isso 
inferir um desenvolvimento da metacognição e das estruturas 
mentais superiores. Mas estas conclusões necessitam mais 
evidências. 
Ao validar a tecnologia do teclado virtual silábico-alfabético junto 
a PCD, através de diferenciados estudos de caso, se percebeu 
necessidade de ajustes, podendo então afirmar que o aplicativo foi 
desenvolvido para os sujeitos e com os sujeitos. Pôde-se, então, 
considerar a ferramenta validada, pois os requisitos especificados 
foram devidamente atendidos no aplicativo, ou seja, permitiu que 
pessoas com dificuldades motoras conseguissem escrever, 
correspondendo aos diferentes tipos de necessidades; o usuário 
pôde usar recursos concomitantes; pôde ser compreendido, 
aprendido e operado ao usuário, com conforto e menos fadiga; 
permitiu que os usuários produzissem maiores quantidades de 
textos em menores tempos e esforços. Enfim, mostrou 
possibilidades. 
Nos aspectos mais relevantes para este momento da pesquisa, o 
Mousekey-UFRGS mostrou-se Funcional, Usável e Acessível.  
Frente a isso, já se aponta a necessidade de continuidade da 
pesquisa e da qualidade do software visando melhorias, pois no 
processo de verificação e validação, embora fossem fatores menos 
relevantes neste momento, apontou a necessidade de 
aprimoramento do Mousekey-UFRGS nos quesitos 
Confiabilidade e Eficiência, acrescentando-se uma ação de 
autosalvar para evitar perdas da produção escrita em caso de 
queda ou desligamento abrupto do sistema. Apontou-se ainda a 
necessidade de ampliar a Portabilidade, já que sujeitos podem não 
ter acesso ao ambiente Windows. Nesse sentido, almeja-se que o 
Mousekey-UFRGS seja operado em diferentes sistemas 
operacionais e no ambiente Web. 
Uma vez que o Mousekey-UFRGS também indicou um processo 
de reorganizar o conhecimento da construção da escrita, este 
estudo também poderá ser desdobrado como Objeto de 
Aprendizagem para a etapa da alfabetização. 
Finalizando estas reflexões, pode-se dizer que ao desenvolver um 
aplicativo com evidências de que pode redirecionar a trajetória 
laboral e auxiliar no enfrentamento de outras pessoas em situações 
concretas, pretendeu-se escrever, ou digitar:     
 "P-O-S-S-Í-V-E-L" nas histórias de prováveis impossíveis. 
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8. APENDICES 
 

Apêndice I - Entrevista semidirigida (Modelo) 
a) Você sabe ler e escrever? 
b) Quais atividades de escrita você participa? Com que 

frequência? Existem atividades que envolvem a escrita e 
você não consegue participar? Quais? 

                                                                 
4 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. 
5 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

c) Você consegue ler e escrever? quais dificuldades? 
motoras, cognitivas, outras? 
a. Se você não consegue, já houve tentativa/s de 

escrever? Qual/is? 
b. Se você consegue escrever, é com apoio ou sem 

apoio de recursos de Tecnologia Assistiva? 
i. (se consegue sem apoio não é público alvo desse 

estudo) 
ii. Se é com apoio de recursos de Tecnologia 

Assistiva, qual ou quais são usados atualmente? 
d) Houve outros recursos que não deram certos? Quais e 

Por quê? 
e) Quais suas aspirações ou anseios frente à ação de 

escrever? 
f) Como você utiliza o computador? De que forma? 
g) Existe cansaço ou desgaste físico no método que utiliza 

para escrever? Por Quê? Explique 
h) Quais ações na construção da escrita são mais difíceis 

para você? Por quê? 
i) O que as pessoas a sua volta pensam da maneira que 

você escreve? Quais as expectativas delas em relação a 
sua escrita? 

j) Você está satisfeito com sua forma de escrever? Por 
quê? 

k) Você está satisfeito com seus recursos de apoio para 
escrever? Por quê? Desejaria ter outros? Quais? 

l) Há considerações que gostaria de manifestar? Há 
alguma necessidade específica não relatada? 

 
Apêndice II - Protocolo de verificação de Ergonomia 

a) O usuário sente que o aplicativo apresenta uma 
sobrecarga de informações, sejam essas textuais ou 
visuais? 

b) A combinação de cores entre o fundo e o texto na 
interface é suficientemente contrastante para permitir 
que a informação seja visualizada? 

c) O aplicativo apresenta possibilidade de alterar o 
tamanho do texto para adequar às necessidades do 
usuário? 

d) Todos os recursos disponibilizados pelo aplicativo que 
o usuário usou estavam funcionando adequadamente?  
[  ] Sim; [   ] Não 

e) Toda a funcionalidade do aplicativo estava disponível a 
partir do recurso de apoio que o usuário utiliza? 

f) Se o usuário usa varredura ou outro meio de navegar o 
foco das teclas, a ordem do foco corresponde de forma 
sequencial de navegação? 

g) A interação com o aplicativo foi possibilitada sem a 
instalação de programas no computador? 

h) O sistema oferece orientações de como utilizar os 
recursos oferecidos? 

i) O usuário sentiu que o aplicativo oferece uma tela que 
corresponde as suas necessidades? 

j) Os botões funcionam adequadamente? Eles estão 
devidamente etiquetados? 
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k) O aplicativo apresenta um menu que permite acesso à 
informação conforme necessidade e interesse do 
usuário? 

l) O aplicativo apresenta uma interface com recursos que 
operam de maneira previsível? 

m) Na digitação do texto há um armazenamento de dados 
que permite apagar, corrigir e salvar? Está disponível 
um mecanismo para rever, confirmar e corrigir as 
informações antes de finalizar uma exclusão de texto? 

n) A organização dos itens obedece a uma ordem que 
reflete a importância relativa de cada um? 

o) O sistema suporta a interação consorciada com outros 
aplicativos e/ou tecnologias assistivas? 

p) O aplicativo fornece confirmação das ações realizadas? 
O feedback acontece dentro de um tempo razoável? A 
informação permanece na tela até que não seja mais 
necessária? 

q) Há reversibilidade na execução dos comandos? 

r) No caso de erro, o aplicativo informou qual era o 
problema e como resolvê-lo? 

s) O aplicativo utiliza metáforas de modo que estes 
possam ser operados de modo semelhante ao que seriam 
seus correlatos no mundo real? 

t) Usa palavras e conceitos desconhecidos pelo usuário? 
u) A estrutura foi suficientemente organizada facilitando 

que você tenha aprenda utilizar? 
v) O aplicativo atende às expectativas do usuário com base 

na proposta em questão? 
w) O aplicativo permitiu que o usuário conseguisse de 

forma rápida e segura apropriar-se de suas 
funcionalidades? 

x) O usuário atingiu os objetivos em curto espaço de 
tempo na primeira vez que acessou? 
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ABSTRACT 
For deaf and harf of hearing, computing environments create new 
forms of educational representations, increasing the capacity of 
communication and learning. The objective of this paper is to 
analyze and to show the CC – a Learning Object developed to 
teach the discipline of Portuguese for the deaf and harf of hearing 
children in the literacy process. It was developed in Java, 
presented your functionalities and compared with others similar 
softwares. In the results, the learning object was attractive and 
well-accepted, with your easy handling. 

Keywords 
Deaf, Hard of hearing, Learning Objects, Literacy, Teaching. 

RESUMO 
Ambientes computacionais criam formas de aprendizado com 
novas representações nos contextos educacionais, aumentando a 
capacidade de comunicação e aprendizagem, sobretudo para 
pessoas especiais. Este Artigo tem como objetivo mostrar o CC - 
um Objeto de Aprendizagem desenvolvido para ensinar a 
disciplina de Português para Surdos no processo de alfabetização. 
Ele foi desenvolvido em Java, no qual apresentamos algumas de 
suas funcionalidades e comparado com outros softwares para fins 
semelhantes. Dentre alguns aspectos, verificou-se como resultado 
avaliativo da construção da ferramenta, a atratividade pelos alunos 
no novo aprendizado dos assuntos, a fácil manipulação deste 
recurso e recebendo uma boa aceitação do grupo pela sua criação. 

Palavras-Chave 
Alfabetização, Ensino, Objeto de Aprendizagem, Surdos. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Collaborative Learning, 
Computer-assisted instruction, Computer-managed instruction, 
Distance learning.  

General Terms 
Documentation, Performance, Design, Experimentation, 
Standardization, Theory. 

1. INTRODUÇÃO 
Metodologias de ensino – abordagens, apresentações e formas – 
evoluíram efetivamente com o passar dos anos, mas o problema 
da efetiva absorção do conhecimento de forma compreensível 
ainda persiste independentemente da metodologia utilizada. 

Para produzir resultados melhores neste processo de ensino-
aprendizagem em Escolas Especializadas e Bilíngues, trazendo-se 
um enfoque social [11], faz-se necessária uma boa estratégia [18] 
e atualizada didaticamente. Utilizando-se de softwares 
apropriados, uma melhor compreensão dos assuntos é possível, 
juntamente com maiores processos interativos entre aluno e objeto 
de trabalho [23]. 

De acordo com [3], para auxiliar a educação em ensino 
aprendizagem, permitindo a inclusão de outros paradigmas e 
métodos [10,11], recorre-se aos Objetos de Aprendizagem – que 
são classificados como Softwares Educativos por [29], por se 
tratarem de ferramentas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) atrativas e de fácil empregabilidade para estes 
fins. 

Este artigo apresenta, então, o CC (Conte Comigo - Ensino 
de Leitura e Escrita da Língua Portuguesa), uma ferramenta de 
ensino-aprendizagem para Alfabetização de Surdos com o 
objetivo principal de auxiliar na compreensão de métodos do 
Ensino Inicial do Português. 

Sendo assim, este trabalho está organizado da seguinte 
maneira: na próxima seção descrevemos objetos de aprendizagem 
e sua importância; na seção 3 apresentamos o retrato da população 
Surda brasileira; na seção 4 enumeramos os trabalhos 
relacionados. A seção 5 descreve a ferramenta de ensino 
desenvolvida, a 6, os procedimentos metodológicos e de 
avaliação, a de número 7 relata o impacto do uso da ferramenta, 
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seus benefícios alcançados e os resultados. E, finalmente, a seção 
8 expõe as conclusões e perspectivas de futuras pesquisas. 

 

2. OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
Um recurso digital ou não que pode vir a ajudar na aprendizagem 
é denominado de Objeto de Aprendizagem (OA), sendo um 
ambiente orientado para determinados assuntos, de construção 
fácil, didática destacada [25]. Eles estão armazenados em 
repositórios planejados para atividades educacionais com 
metodologias pedagógicas, valendo-se destacar como exemplos de 
repositórios: 

• CESTA (http://www.cinted.ufrgs.br/cesta/); 

• LabVirt (www.labvirt.fe.usp.br); 

• Oe3-tools (http://www.cesec.ufpr.br/etools/oe3); 

• MERLOT (http://www.merlot.org/merlot/); 

• CAREO (http://www.ucalgary.ca/commons/careo); 

• ARIADNE (http://www.ariadne-eu.org); 

• Wisc-Online (http://www.wisc-online.com). 

Outros autores definem OA também como um recurso digital 
com ênfase pedagógica, podendo ser usado, reusado [17], além de 
uma possível combinação com outros, formando um rico e 
flexível ambiente [20], exprimindo algum conhecimento [5] para 
fins educacionais [4]. 

A importância da utilização de OA é que se trata de um 
recurso didático interativo, podendo ser acrescido de outros 
digitais para um determinado assunto [2], fazendo com que os 
alunos tenham acesso às experiências práticas e simulações de 
algo que talvez só tivessem contato teórico [22]. 

Objetos de aprendizagem direcionados para alfabetização – e 
especificamente para pessoas Surdas – podem ser 
importantíssimos, pois relacionam os estudos teóricos de 
aprendizagem como forma de embasamento ao conteúdo a ser 
visto futuramente [8], além de atuarem como uma 
complementação das atividades vistas em sala de aula [19].  

 

 

3. CONTEXTO CULTURAL, HISTÓRICO 
E SOCIAL DOS SURDOS 
No Brasil, a população com deficiência chega a 23,9% do total, 
ou seja, mais de 45 milhões, sendo a região Nordeste a que tem 
maior concentração de Pessoas com Deficiência - PcD (26,6%), 
seguida da Norte/Sudeste (23% cada) e Sul/Centro-Oeste (22,5% 
cada um). Mais especificamente, a população com deficiência 
auditiva é um total de 9.717.318 indivíduos [9]. 

A surdez é considerada uma deficiência e, formalmente, 
entende-se como pessoa Surda aquela que em decorrência de 
perda auditiva, parcial ou total, acima de 41decibéis (dB), interage 
com o ambiente a sua volta através de experiências visuais 
“manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS” [7]. 

Atualmente, a luta das pessoas Surdas se alinha a das 
demais PcD sobre o resgate da cidadania, sendo hoje mais 

perceptível a presença delas nos espaços públicos, compartilhando 
momentos em grupo de forma autônoma. 

O Instituto Ethos afirma que:  
as pessoas com deficiência passam a ter, além 
das suas necessidades especiais, desejos, 
vontades, necessidades de consumo que, 
quando confinadas em casa, não existiam. 
Mais do que isso, descobrem que muitas 
atividades que realizavam em casa 
isoladamente podem ser feitas em grupo [14]. 

Hoje, a política de educação adotada pelo governo 
brasileiro se destina a alfabetização e educação de pessoas Surdas, 
baseando-se no modelo de Escolas Inclusivas, que tem como 
objetivo maior a busca da socialização dos Surdos em convívio 
com pessoas não-Surdas - os ouvintes [21]. Nesse contexto, a 
viabilização da transmissão de conhecimento só acontece com a 
presença do Intérprete de LIBRAS. Esse modelo é alvo de 
críticas, que no momento não convém uma discussão mais 
aprofundada, mas os argumentos giram em torno da dinâmica e 
metodologia adotada na sala de aula que é desenvolvida para 
alunos ouvintes e não para Surdos. 

Mesmo com problemas ainda recorrentes, as pessoas 
Surdas vêm conquistando vitórias e no âmbito da educação se 
destaca o reconhecimento da LIBRAS como primeira língua (L1) 
de comunicação dos Surdos no Brasil. Tal direito foi reconhecido 
através da Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002 e regulamentada 
pelo Decreto nº. 5.626 de Dezembro de 2006 [7]. E com esta 
formalização, as pessoas Surdas podem desenvolver o cognitivo, 
sócio-afetivo-emocional e linguístico como cidadãos [24].  

Esses ordenamentos, portanto, objetivam oferecer 
oportunidades iguais dentro da sociedade. Com isso, dentro e fora 
do ambiente escolar os repasses de informações devem ser feitos 
por meio da língua materna e o ensino da língua Portuguesa na 
forma escrita como segunda língua (L2), devendo ser viabilizada 
durante toda a vida escolar para alunos Surdos [8]. 

Na literatura, frequentemente é encontrada a discussão 
da aquisição da L2 pelos Surdos, uma vez que o método de ensino 
não está adaptado para a forma de compreensão, ou melhor, de 
aquisição de uma pessoa Surda e novamente se baseando no 
último Censo, 95,1% da população Surda na faixa etária de 6 a 14 
anos está em processo de alfabetização [9]. 
 

4. TRABALHOS E SOFTWARES 
RELACIONADOS 
Alguns trabalhos na área de Informática na Educação têm 
procurado analisar OA para alfabetização em português de Surdos 
relacionando alguns softwares direcionados para esta área. 
 Como primeiro exemplo e analisado por [27], tem-se o 
Software BILÍNGUE [6], desenvolvido para auxiliar professores 
na alfabetização de Surdos usando uma abordagem bilíngue, em 
que primeiramente o aluno Surdo tem contato com os gestos de 
LIBRAS e, em seguida, com a língua portuguesa, através de 
vídeos de orações nas duas línguas. 
 Estudado ainda por [27], o Software LINK-IT [16] 
permite a interação do usuário com vídeos associados a textos, 
tendo como utilização em dicionários, histórias ligadas, frases 
com legendas, tradução em língua de sinais e criação de atalhos 
para determinados trechos de vídeos. 
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 Em [12], o TRANSANA [26] possibilita também a 
associação entre vídeos e texto, mas com o adicional de som, 
atuando como uma transcrição de dados, podendo ser utilizado em 
pesquisas para bilíngues. 
 Já no [28], o JUNCTUS [27] oferece novamente vídeos 
e texto como representação, permitindo simultaneidade entre a 
narrativa da língua de sinais no vídeo e a língua escrita. 
Diferentemente dos outros, este permite a seleção de partes de um 
texto e visualização deste pelo respectivo trecho do vídeo, 
permitindo a absorção de parte e de específicas palavras. 
 

5. APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA  
A ferramenta CC foi construída na Linguagem de Programação 
JAVA, dado o seu melhor desempenho computacional comparado 
a outras linguagens de programação. Uma vez escrita em Java, CC 
pode ser facilmente executado ou recompilado em outras 
plataformas além daquela de origem. Os programas em Java são 
usualmente compilados para o formato de instruções (bytecodes) 
de uma plataforma virtual. Assim, uma aplicação Java, no formato 
bytecode, pode ser executada em qualquer ambiente operacional 
para o qual exista uma implementação da Máquina Virtual Java. 

Para se adicionar algoritmos e outros recursos ou para a 
implementação de elementos de interface gráfica, utiliza-se 
sempre e somente a linguagem Java e sua biblioteca de classes 
pré-disponíveis. Além disso, essa linguagem contém estruturas de 
dados completamente apropriadas para a manipulação de imagens 
e textos que são a base para o CC. 

O CC não trabalha com vídeos em virtude da limitação 
das máquinas presentes no laboratório do local para o qual foi 
planejada sua utilização, mas trabalha com imagens e construção 
de palavras para séries iniciais em alfabetização da língua 
portuguesa e de forma bilíngue para que pessoas com surdez 
pudessem utilizá-la no processo de conhecimento e apresentá-los 
a língua dos ouvintes – portuguesa. 

Um dos fundamentos definidos para o desenvolvimento 
deste ambiente foi a necessidade de garantir uma usabilidade 
adequada, procurando-se produzir uma interface de utilização 
simples e que oferecesse as funcionalidades propostas para um 
ambiente capaz de integrar formas diferentes de representação. 

O CC apresenta funcionalidades que podem ser 
adaptadas às necessidades do usuário e contém um menu principal 
através do qual é possível consultar as fases do jogo, ajuda e a 
saída como pode-se ver na Figura 01.  

 
Figura 01: Tela Inicial do CC. 

 
O ambiente do CC busca ser o mais intuitivo possível, 

tendo sido aplicados os padrões de interfaces para softwares 
educacionais apresentados em [13], afirmando que a principal 
característica desejada de um objeto de aprendizagem é a 

interatividade com o aluno. Dessa forma, a resolução de um 
modelo no CC é guiada pelas ações do aluno. Caso a ação esteja 
correta o programa continua sua execução, caso contrário, o aluno 
recebe um aviso que cometeu um engano e uma orientação de 
como ele deve fazer a escolha adequadamente. É importante 
salientar que o software não conserta o engano do aluno. Ele 
apenas orienta como deve ser o próximo passo para a resolução do 
problema. 

O conteúdo didático se baseia em hipertexto de modo a 
dar mais dinamismo e atratividade às atividades realizadas em 
fases. Este conteúdo se apresenta dividido nas 03 fases e contém 
os princípios básicos da leitura e escrita na língua portuguesa, 
como mostram as Figuras 02, 03 e 04.  

Na primeira fase, o usuário é convidado a identificar a 
escrita correta de uma determinada imagem, que é sorteada 
aleatoriamente pelo software. 

 
Figura 02: Ilustração da Fase 1 ressaltando as 

imagens. 
Na fase seguinte, o reconhecimento da quantidade de 

letras em vogais e consoantes vai ambientizar o aluno na 
memorização da formação de uma palavra, fazendo-o digitar os 
seus números e o total. 

 
Figura 03: Fase 2 trabalha com o alfabeto da língua 

portuguesa. 
 
Na última fase, o programa exige a digitação da palavra 

correspondente a uma imagem, sendo computado se a operação 
foi ou não bem sucedida, fazendo com que uma pontuação seja 
acrescida em um escore geral de sucesso, assim como nas fases 
anteriores. 
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Figura 04: Fase 3 aborda a escrita. 

 
Segundo [27], a qualidade das interações em língua 

natural e em língua escrita podem levar à perturbações que são o 
motor da construção cognitiva, ou seja, o fator propulsor do 
desenvolvimento. Como consequência desse movimento 
cognitivo, o sujeito vê a língua escrita como objeto de 
conhecimento, empenhando-se em compreendê-la e dar-lhe 
significado. O ambiente informatizado pode favorecer atividades 
operatórias com relação à língua escrita, permitindo assim uma 
apropriação ativa desse objeto de conhecimento pelo sujeito, pois 
as interações, nesse contexto, não são só sociais, mas também 
simbólicas e cognitivas. Estudos têm demonstrado as vantagens 
da interação com computador para a apropriação da escrita e para 
o desenvolvimento cognitivo do Surdo. 

 
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
E DE AVALIAÇÃO 
A abordagem adotada foi empírica e centrada na percepção dos 
pais/acompanhantes sobre o tratamento das crianças com o 
processo de inclusão digital através da utilização de softwares 
educacionais.  

Ela se baseia na avaliação das interfaces e do software 
de acordo com observações medidas para usuários com 
especificações, exigindo observações, imersões no software 
avaliado e aplicações de questionários com o intuito de avalia-los 
através de quesitos em checklists recomendados pelos principais 
autores na área de avaliação de software [1], abordando 
usabilidade em contexto de uso, fundamentos da teoria da forma e 
observando elementos mediadores que existem nos softwares, 
através de ícones, imagens e figuras. 

Este modelo abordou nos questionários os seguintes itens: 
Linguagem Apresentada, Navegabilidade, Nível de Dificuldade, 
Fonte, Interface, Aprendizagem, Motivação e Avaliação Geral do 
Software. 

 

6. AMOSTRA UTILIZADA NA 
AVALIAÇÃO  
O Centro Integrado de Educação Especial (CIES) foi fundado em 
2006 na Cidade de Teresina-PI pelo Governo do Estado para ser 
referência no ensino, tratamento e inclusão das crianças com 
deficiência, incorporando atendimentos individuais e por áreas de 
diferentes especialidades. 

Como processo de inclusão digital para este público, o 
Laboratório de Informática foi instalado com máquinas em rede 
com acesso à Internet, utilizando o Sistema Operacional Windows 

e com softwares educacionais voltados para atendimento às 
crianças com deficiências, objetivando trabalhar o processo de 
inclusão digital relacionado ao nível de limitação de cada criança, 
como sonora, visual, déficits de atenção, dificuldades de 
desenvolvimento da fala, interação social, memorização limitada, 
capacidade de concentração, etc. Sendo este, portanto, o local em 
que o CC foi instalado para utilização, aceitação e avaliação por 
parte da comunidade. 

O Laboratório de Informática do CIES atendeu no 
primeiro semestre de 2013 aproximadamente 70 alunos, tendo 
participado desta pesquisa 47 pessoas – que foram os pais, 
professores e técnicos do laboratório, por entendermos que são os 
verdadeiros perceptores do desenvolvimento destas crianças 
nestas tecnologias inclusivas sócio digitais e por se fazerem 
presentes e acompanhando os seus durante as aulas no 
Laboratório de Informática e no período de utilização do CC. Os 
responsáveis pelas outras crianças não quiseram, não puderam ou 
não estavam presentes durante o período in loco desta pesquisa. 

Optando-se pela praticidade e se baseando em reduzido 
custo financeiro de aplicação, formulou-se um checklist com os 
itens listados anteriormente em 5 deste artigo, assim como em 
[15] e [1]. 

Portanto, cada sujeito participante desta pesquisa 
recebeu um questionário, contendo um texto explicativo sobre 
cada um dos quesitos a serem assinalados em seguida e de acordo 
com os tipos de respostas (Ótimo, Bom, Regular, Ruim, Péssimo). 

 
7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
A seguir, apresenta-se uma breve discussão de cada um dos 
critérios avaliados, bem como dos resultados sobre suas 
avaliações. 

Em relação ao item Linguagem Apresentada, 90% a 
classificaram como Ótima e 10% como Bom, não havendo 
pontuação para os outros escores, demonstrando ter sido este um 
item bem aceito. 

Sobre Navegabilidade, 30% classificaram como Ótimo, 60% 
em Bom e 10% com Regular, como pode ser verificado na Figura 
05. 

 
Figura 05: Avaliação da Navegabilidade. 

 

Em relação ao Nível de Dificuldade, relacionado às fases do 
CC e de acordo com as necessidades e coordenação motora, 
obteve 50% para cada um dos itens Ótimo e Bom, tendo sido bem 
interpretado pelos avaliadores como um critério construtivo para o 
qual o software se destina. 
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Nos itens Fonte (principalmente tamanho das letras) e 
Interface (devendo esta ser amigável com botões e caixas de 
textos bem localizadas e implementadas corretamente para 
identificação), os avaliadores assinalaram o mesmo percentual 
para cada um: 65% como Ótimo e 35% como Bom, demonstrando 
haver uma relação entre eles de complementariedade. 

Na Aprendizagem, que verifica a possibilidade do usuário 
aprender com os desafios, apenas os itens Ótimo (80%) e Bom 
(20%) obtiveram pontuação, como na Figura 06, sendo 
novamente um critério importante e destacado no software a partir 
dos percentuais da avaliação. 

E sobre a Motivação – relacionado ao conjunto das fases e na 
superação dos seus desafios – a pontuação foi de 20% para Ótimo 
e 80% em Bom, fazendo-se entender que os usuários se sentiram 
atraídos pelo objetivo sobre o qual o OA se destina. 

Analisou-se, finalmente, a Avaliação Geral sobre o conjunto 
do Objeto de Aprendizagem CC, tendo-se chegado a 59% para 
Ótimo, 40% Bom e somente 1% em Regular, como ressalta a 
Figura 07, demonstrando que este OA proporcionou um modo 
diferente de aprender, sua boa aceitabilidade, funcionalidade e de 
aprendizagem. 

 

 
Figura 06: Percentual da Aprendizagem. 

 
Figura 07: Avaliação Geral do OA CC 

8. CONCLUSÕES 
O objetivo deste artigo foi analisar o Objeto de 

Aprendizagem CC utilizado na alfabetização e letramento da 
língua portuguesa em Surdos. 

Vale ressaltar que um trabalho como esse tem um papel 
decisivo em futuras implementações de softwares educacionais 
direcionados para essas pessoas, necessitando que sejam 
predominantemente concisos, eficientes, informativos, educativos 

com aplicabilidades no mundo em volta da criança, interativos e 
inclusivos socialmente. 

Além de que os desafios para estes produtos da Engenharia 
de Software são enormes ainda, tendo em vista que, se 
alcançados, cativarão mais usuários e outros laboratórios irão 
utilizá-los, servindo de referências para determinadas deficiências. 

Para minimizar as dificuldades de ensino-aprendizagem, 
novas metodologias vêm sendo estudadas, principalmente no que 
diz respeito ao uso de recursos da tecnologia na educação. Dessa 
forma, apresenta-se o CC como um software cujo principal 
objetivo é auxiliar aos docentes e alunos Surdos no processo de 
aprendizagem e alfabetização de Português, tendo-se uma nova 
maneira de aprender, assim como a Internet que passa a ser para 
uma ferramenta computacional eficiente e instantânea. 

Assim, o CC desenvolvido proporcionou aos estudantes uma 
maneira diferente de aprender o conteúdo didático, de forma 
atrativa aos olhos do usuário, mostrou-se também funcional e de 
fácil apropriação por parte dos usuários. A atração do aplicativo 
vem através das simulações e fases que possibilitam a interação 
com o aluno, tornando o assunto abordado e a aula mais 
participativa e interessante. 

Durante o período de uso da ferramenta, observou-se um 
aumento do interesse e da compreensão dos alunos no estudo do 
assunto, chegando-se a um conceito mediano bom sobre sua 
criação e interatividade com o usuário. Portanto, a ferramenta 
pedagógica desenvolvida apresenta um impacto positivo no 
aprendizado do referido tema, podendo-se tornar uma maneira de 
experimentação ativa do assunto abordado.  

De maneira geral, os avaliadores consideraram que o CC 
ajudou na aprendizagem do conteúdo, sendo de fácil utilização de 
acordo com os formulários respondidos e por ter proporcionado 
um aprendizado dinâmico, incentivando a implantação de jogos 
de computador para facilitar a alfabetização de alunos, 
principalmente de Surdos neste caso. 

O CC foi desenvolvido para ser uma aplicação standalone, 
podendo futuramente ter extensões com novas formas de 
representação e recursos web, que possibilitem o acesso remoto, 
além de permitir troca de ideias através da interatividade com 
outros usuários na rede. 

Além disso, pode ter diferentes possibilidades de propostas 
pedagógicas (ensino de línguas estrangeiras) e aplicações, como a 
construção de dicionários, construção de histórias infantis 
clássicas recontadas pelos Surdos e criação de novas histórias. 
Nesse sentido, alfabetizar uma criança é conduzi-la ao domínio do 
processo de leitura e escrita; porém, orientá-la ao letramento é 
criar condições que ela possa praticá-las e exercitá-las. 
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ABSTRACT 
In this paper we propose a digital version for the game Battle of 
Vectors [4]. The purpose of this game is to allow playfulness in 
digital format be placed in the context of teaching biosciences. 
The goal is that players (or students) be able to learn family, 
scientific and common names for several existing species of 
insects, identifying them visually and learning the diseases they 
transmit, causative agent, mode of transmission, distribution and 
habitat. The digital version of the game uses the capabilities of 
new technologies to facilitate access to information related to 
medical entomology that is related to diseases caused by insects. It 
is designed to be integrated with other educational softwares such 
as a Virtual Atlas which is also being developed by our research 
group and has been used as an educational resource in which 
students can explore the taxonomy, morphology and biology of 
insects. 

RESUMO 
Neste trabalho propomos uma versão digital para o jogo Batalha 
de Vetores [4]. A proposta deste jogo digital é permitir que o 
aspecto lúdico em formato digital seja inserido no contexto do 
ensino de biociências. O objetivo é que os jogadores (ou alunos) 
aprendam, de forma descontraída, os nomes da família, científico 
e popular das diversas espécies de insetos existentes, identificando 
visualmente e conhecendo as doenças por eles transmitidas, 
agente etiológico, forma de transmissão, distribuição e hábitat. A 
versão digital do jogo faz uso dos recursos das novas tecnologias 
para facilitar o acesso às informações relacionadas à entomologia 
médica que consiste às doenças causadas pelos insetos. Ele é 
projetado para ser integrado com outros softwares educacionais 
como, por exemplo, um Atlas Virtual que também está sendo 
desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa e vem sendo utilizado 
como recurso didático para o aluno explorar a taxonomia, 
morfologia e biologia dos insetos. 

Termos Gerais 
Design, Human Factors, Languages, Verification. 

Palavras-Chave 
Jogos Educacionais, Biociências, Super Trunfo. 

1. INTRODUÇÃO 
Segundo Rapkiewicz [9], através dos jogos, os alunos se sentem 
mais interessados ao desenvolvimento das suas tarefas e, 

consequentemente, desenvolvem o raciocínio, sobretudo quando 
os jogos agregam um conjunto de elementos multimídia 
associados a uma boa jogabilidade que permite prender mais a 
atenção do que quando usamos apenas meios tradicionais como o 
papel ou o quadro. 

O uso de jogos como suporte ao processo de ensino-aprendizagem 
pode trazer vários benefícios [6]. Primeiramente, eles motivam os 
alunos devido a aprendizagem ser feita de uma forma mais lúdica 
e interativa. Diferentemente do papel, o jogo digital permite usar 
animações e recursos multimídia associados a uma mecânica onde 
o contexto lúdico causa um impacto positivo na atenção dos 
estudantes e estimula os diversos sentidos, podendo abrir assim 
possibilidades para a exploração e a descoberta. 
Em segundo lugar, os jogos permitem o exercício de habilidades 
de análise e de crítica pois é dada aos alunos a possibilidade de 
refletir, analisar cada entidade simulada e entender suas 
características. Eles também permitem o desenvolvimento da 
memorização e do raciocínio dedutivo e indutivo através de 
analogias e associações da descrição de uma entidade à sua 
respectiva imagem. 

Em especial, a interação com o jogo possibilita a cooperação com 
outras pessoas devido ao fato que os alunos podem interagir com 
outros pares, questionar sobre informações não bem assimiladas, 
discutir dados atribuídos, etc. 

Na literatura, existem algumas propostas para a utilização de 
jogos específicos para o ensino de biologia [5]. A maioria delas 
utiliza basicamente recursos e ferramentas tradicionais, como 
papel, baralhos, tabuleiros e fichas. Uma destas propostas 
apresenta um jogo de tabuleiro para auxiliar os alunos a 
identificarem o reino de certas espécies [3]. Uma outra abordagem 
interessante é proposta por Canto e Zacarias [2], na qual é 
introduzido um jogo de cartas com características de árvores 
brasileiras. Barbosa et al.[1] apresenta um jogo de tabuleiro 
envolvendo a teoria da evolução das espécies. 

No presente trabalho propomos uma versão digital do jogo 
Batalha de Vetores [4]. O referido jogo apresenta-se inicialmente 
como um recurso pedagógico para os discentes da disciplina de 
Parasitologia e Entomologia [7] do Centro de Biociências da 
UFRN. A partir do êxito e da eficiência apresentados com a 
versão em papel do jogo Batalha de Vetores, foi percebida a 
necessidade de criar uma versão digital do mesmo para torná-lo 
mais flexível e portátil, tornando possível a sua disponibilização 
fora dos horários de aula para os alunos, além da possibilidade de 
dar acesso à outros públicos de forma muito mais abrangente. 
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Além disso, a plataforma pensada para a versão digital deste jogo 
é genérica e aberta, o que visa permitir a exploração de diversos 
outros tipos de conteúdos ligados à biologia. O nosso objetivo é 
fazer com que, através deste jogo, os alunos sintam mais prazer e 
interesse em aprender conceitos importantes da biologia, 
tornando-se mais informados quanto ao conteúdo explorado ao 
mesmo tempo em que se divertem jogando. 

2. JOGO BATALHA DE VETORES 

2.1 Jogo de Cartas 
Batalha de Vetores [4] é um jogo de cartas que busca auxiliar aos 
alunos a se familiarizar com os insetos vetores e suas 
características, aprendendo seus nomes científicos, identificado-os 
visualmente e conhecendo as doenças por eles transmitidas. 

Inspirado no jogo de cartas Super Trunfo1, o jogo Batalha de 
Vetores é composto de 32 cartas ilustradas de insetos vetores, 
totalizando 32 espécies, distribuídas em 26 gêneros e 15 famílias. 

 

 
Figura 1. Cálculo do sistema de pontuação das cartas do jogo 

[4]. 
 
O objetivo principal do jogo é conquistar todas as cartas do 
baralho. Em uma partida, de dois a quatro jogadores podem 
participar. No início da partida, as cartas existentes são 
distribuídas de maneira igualitária entre todos os participantes. 
Em cada turno de jogo, o jogador da vez escolhe uma das 
                                                                 
1 Super Trunfo é um jogo de cartas bastante popular no qual 

entidades e suas características, que podem ser de diferentes 
gêneros (carros, aviões, animais, etc.), são utilizadas como base 
para disputas de valores acirradas e cativantes entre diversos 
jogadores (http://pt.wikipedia.org/wiki/Super_Trunfo). 

características do inseto da carta que estiver no topo da sua pilha 
de cartas para ser comparada com a mesma característica dos 
insetos das cartas dos outros jogadores. Aquele que estiver de 
posse da carta na qual a característica escolhida para o inseto 
apresentado tiver a maior pontuação, toma posse das cartas dos 
outros jogadores que estiverem na disputa. Quando um jogador 
perde todas as suas cartas, é eliminado da partida. Os turnos se 
repetem até que um dos jogadores conquiste todas as cartas 
disponíveis. 

O sistema de pontuação do jogo se baseia nos valores das 
características de cada inseto. Como muitas características 
existem, apenas algumas delas foram levadas em conta em uma 
primeira versão concebida. Elas são as seguintes: doença que o 
inseto transmite, agente etiológico causador dessa doença, modo 
de transmissão, locais de distribuição (incluindo países, e estados 
brasileiros), e hábitat do inseto. O cálculo da pontuação de cada 
uma destas características para todos os insetos escolhidos foi 
efetuado como descrito abaixo, conforme também ilustrado na 
Figura 1: 

• Doenças: pesquisou-se a quantidade de pessoas afetadas no 
mundo pela doença em questão, e dividiu-se esse número por 
um milhão para padronização das grandezas; 

• Agente Etiológico: atribuiu-se uma pontuação conforme a 
natureza do ser vivo, ou seja, quanto mais virulento ele for 
mais pontos o agente terá; 

• Transmissão: foi atribuída uma pontuação para o modo de 
transmissão e outra para a facilidade, multiplicando em 
seguida essas duas pontuações e dividindo-as por dez; 

• Distribuição: baseou-se na quantidade de países que o inseto 
age multiplicado por dois, e somado a quantidade de estados 
brasileiros aonde a espécie já foi catalogada; 

• Hábitat: imputou-se mais pontos para o ecótopo domicílio 
(D), seguido por peridomicilio (PE) e mata (M). 

Cada carta (ver exemplo da Figura 2) contém informações que 
identificam a espécie do inseto: nome da família, imagem 
ilustrativa, nome popular e nome científico. Em seguida 
encontramos as características (informações relevantes) do inseto 
para a medicina, associadas às pontuações do jogo. Essas 
informações podem levar o aluno a ler, interpretar e memorizar os 
nomes científicos e populares dos insetos, bem como perceber as 
características deles relacionadas com a transmissão de doenças. 

 
Figura 2. Carta do jogo Batalha de Vetores [4]. 
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2.2 Design do Jogo Digital 
A metodologia de desenvolvimento do jogo digital da Batalha de 
Vetores se deu início com o levantamento de requisitos, onde 
ficou clara a necessidade do aluno poder utilizar o ambiente do 
jogo em qualquer lugar e horário, apresentando-se a necessidade 
do jogo ser online e multiplataforma, dada a disseminação de 
smartphones e tablets na atualidade. 

No início da concepção de um jogo, devem-se estabelecer quais 
são seus elementos básicos necessários. Schell [10], chama 
atenção para certos aspectos, nos quais alguns deles serão tratados 
na proposta deste trabalho: 

• Mecanismos: procedimentos e regras do jogo; 
• Estória e personagens; 
• Sequência de eventos que ocorre no jogo, podendo ser linear 

ou em forma de rede; 
• Sentidos: boa aparência do jogo com o intuito de criar uma 

experiência memorável; 
• Tecnologia: ferramentas que permitem colocar o jogo em 

prática (linguagem, PC, tablet, console, celular); 
• Metáfora do jogo. 

A metáfora baseada no Super Trunfo foi utilizada como um 
recurso útil para a cognição do aluno. A escolha foi bastante 
oportuna pois oferece associações produtivas e funciona como 
suporte para os pensamentos, criando um espaço para troca de 
ideias, materiais e informações. 

Para formalizar este processo, uma tarefa conhecida como game 
design [10, 16] se mostra como de importância vital para a criação 
de um jogo. Ela consiste na concepção do roteiro, script, 
descrição dos personagens, além de uma série de atividades 
descrevendo os elementos do jogo. Esta tarefa tem como um dos 
seus principais objetivos a geração de um documento de game 
design no qual são considerados quatro elementos principais - 
estória, estética, mecânica e tecnologia - conforme descritos a 
seguir no contexto do jogo da Batalha de Vetores. 

2.2.1 Estória 
As doenças transmitidas por artrópodes (insetos e carrapatos) 
foram responsáveis por numerosas epidemias devastadoras (peste, 
tifo, malária, febre amarela) ao longo da história. Algumas destas 
doenças, como a malária, febre amarela e dengue ainda 
constituem importantes problemas de saúde pública. Elas são, a 
cada ano, responsáveis por uma em cada 17 mortes no mundo. 
Estão entre os principais riscos para a saúde durante as viagens e 
podem ocorrer inclusive nos países mais desenvolvidos. 

Os artrópodes hematófagos compreendem os insetos (6 patas na 
fase adulta) e os carrapatos (8 patas na fase adulta) que se 
alimentam de sangue. Podem ser vetores de infecções, por serem 
capazes de transmitir agentes infecciosos entre seres humanos ou 
entre animais e seres humanos. Estes artrópodes não servem 
apenas como meio de transporte mecânico, uma vez que neles 
ocorre, obrigatoriamente, parte do ciclo de desenvolvimento dos 
agentes infecciosos. 

Existe uma relação estreita entre a dinâmica da transmissão de 
doenças e as características biológicas e ecológicas destes vetores. 
A longevidade (de dias a anos), a capacidade reprodutiva (de 
dezenas a milhares de novos insetos gerados por fêmea), as 
preferências alimentares (seres humanos, animais) e os hábitos 
(local e horário de maior atividade) destes vetores determinam a 

importância relativa do artrópode como transmissor de uma 
doença infecciosa e as peculiaridades da transmissão (maior 
durante o dia, ou à noite ou em determinadas épocas do ano). 
Variáveis ambientais como disponibilidade de água, chuvas, 
temperatura, umidade e altitude podem influenciar no ciclo dos 
agentes infecciosos nos artrópodes ou no desenvolvimento dos 
próprios vetores. 

Levando em conta este contexto de grande importância no ensino 
de biociências nas universidades brasileiras, que nos leva a 
caracterizar a estória do jogo virtual da Batalha de Vetores, a 
nossa proposta consiste em permitir aos jogadores a possibilidade 
de adquirir parte destes conhecimentos através de uma forma 
lúdica. Os conhecimentos explorados no jogo se restringem 
inicialmente às informações referentes aos nomes da família, 
científico e popular das espécies de insetos, bem como as 
informações associadas relacionadas com doenças transmitida por 
eles, agente etiológico, forma de transmissão, distribuição no 
espaço e hábitat. Esse processo se dá pela inserção do jogador no 
mundo dos insetos de forma organizada e simplificada para que 
ele possa se adaptar de forma gradativa com os novos termos e 
características que podem se intensificar em número e dificuldade 
com o passar de níveis que serão por nós propostos em trabalhos 
futuros. 

2.2.2 Estética 
O elemento estética é representado pela interface do jogo digital, 
no qual para a Batalha de Vetores podemos decompô-la na sua 
versão inicial em algumas poucas telas: tela inicial, tela das 
rodadas, e tela de apresentação dos resultados. 

A tela inicial, conforme ilustrada através do esboço da Figura 3, 
contém três opções: Jogar, Álbum de cartas e Como jogar. Na 
opção Jogar, o jogador deve escolher entre jogar online ou 
offline, nesta última sendo necessário copiar o jogo localmente e 
decidir pela quantidade de participantes na partida (dois a quatro 
jogadores) e quais deles serão comandados por humanos ou pelo 
próprio computador (sistema automatizado). Na opção Álbum de 
cartas, os jogadores poderão consultar todas as cartas do jogo em 
um formato de álbum no qual todos os insetos em jogo e suas 
respectivas características poderão ser estudadas e comparadas. 
Na opção Como jogar, o jogador encontrará uma explicação das 
regras e comandos de jogo que rapidamente permitirão iniciar 
uma partida e evoluir de maneira fácil e flúida devido à 
simplicidade da mecânica e atratividade da jogabilidade 
implementada. 

A tela das rodadas (ou dos turnos) é responsável por exibir a carta 
corrente do jogador da vez, ou seja, a que se encontra em cima da 
sua pilha de cartas, apresentando todas as informações sobre o 
inseto presente nela. Isto permite que o jogador visualize todas as 
características do inseto que lhe são favoráveis a fim de escolher 
aquela que será disputada com os outros jogadores. Além da carta 
do jogador corrente, que é apresentada na lateral esquerda da tela 
(ver esboço da Figura 4), também são exibidos, na lateral direita 
da tela, os nomes dos outros jogadores participantes do jogo, cada 
um tendo uma barra associada para indicar o número de cartas que 
ainda estão em posse. 
Enfim, a tela de resultados tem como objetivo exibir lado a lado 
todas as cartas dos jogadores que participaram da disputa na 
rodada anterior, apresentando de maneira diferenciada aquela que 
teve a maior pontuação para a característica escolhida para os 
insetos (ver esboço da Figura 5). 
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Figura 3. Tela inicial do jogo digital Batalha de Vetores. 

 

 
Figura 4. Tela para escolha da característica a ser disputada 

com os outros jogadores em cada turno. 
 

 
Figura 5. Comparação das cartas de todos os jogadores. 

2.2.3 Mecânica 
O elemento mecânica define o funcionamento básico do jogo, no 
qual inicialmente, o sistema faz uma distribuição aleatória das 
cartas para cada jogador, indicando quem é o jogador que deve 
fazer a escolha de uma característica para iniciar uma dada 
partida. A partida começa exibindo a carta corrente do jogador, 
apresentando também ao lado o nome e a quantidade de cartas dos 
demais jogadores (ver Figura 4). 

Ao ser selecionada uma das características do inseto presente na 
carta apresentada por um jogador, um procedimento de 
comparação das características de todos os insetos presentes nas 
cartas de todos os jogadores, do turno em questão, é efetuado, e 
em seguida todas essas cartas são mostradas lado a lado para 
indicar qual delas é a vencedora (ver Figura 5). 

Ao término de cada turno, o jogador pode ter várias direções a 
seguir: continuar jogando, sair do jogo ou ainda buscar mais 
informações sobre determinado inseto através do acesso ao Atlas 
Virtual, que será apresentado na próxima seção. 

Além do aspecto jogabilidade que é um ponto fundamental para a 
definição de um bom jogo, alguns outros aspectos dos jogos que 
são importantes para atrair a atenção dos jogadores são seus 
elementos motivadores, tais como desafios, pontuação, ranking, 
níveis e recompensas que buscam estimular o jogador a progredir 
em suas conquistas. Além de motivações individuais, jogos 
também costumam explorar elementos motivadores coletivos que 
estimulam a interação entre os jogadores com algum nível de 
“competição” benéfica. 

Ainda no que se refere ao elemento mecânica, o projeto do jogo 
prevê níveis de dificuldade que poderão ser escolhidos pelos 
jogadores, incentivando-os a superar desafios e passar mais tempo 
jogando. Estes níveis poderão ser explorados quando algum dos 
jogadores for controlado automaticamente pelo sistema, no qual 
técnicas básicas de valores relativos são implementadas. Para isto, 
três níveis estão previstos: fácil, médio, e difícil. No nível fácil, o 
sistema automatizado utiliza apenas uma abordagem 
completamente aleatória, sempre escolhendo de forma 
desordenada uma característica do inseto presente na carta 
controlada por ele. Porém, nos níveis médio e difícil, a escolha da 
característica sempre é baseada em um cálculo de médio ou maior 
valor relativo. 

Além dos níveis, o ambiente do jogo também possui um ranking 
que permite pressionar positivamente os alunos para o avanço do 
aprendizado, tanto através de uma forma competitiva quanto de 
uma forma colaborativa. 

2.2.4 Tecnologia 
De acordo com as necessidades dos estudantes e também com os 
nossos objetivos de permitir o acesso ao jogo Batalha de Vetores 
a um grande número de pessoas, decidimos projetar o 
desenvolvimento deste jogo digital para ser executado na Web, 
via PCs, tablets ou smartphones. 

Dada à portabilidade, facilidade de uso e crescente espaço que 
tem ganhado no mercado de jogos e da internet nos últimos anos, 
a linguagem HTML5 [14,15] nos pareceu como uma das melhores 
opções de linguagem para ser adotada no desenvolvimento do 
jogo Batalha de Vetores. Primeiramente, HTML5 permite que o 
jogo desenvolvido seja utilizado nas mais diversas plataformas, 
não necessitando baixar o programa para seu funcionamento, caso 
este seja para uso em modo online. Um dos únicos parâmetros que 
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necessitam certos ajustes e necessita portanto ser verificado 
cuidadosamente consiste ao redimensionamento das telas das 
diferentes plataformas, além da exploração da tecnologia 
touchscreen. 

Para evitar o desenvolvimento de código de baixo nível, como 
tratamento de renderização, desenho de primitivas, tratamento de 
streams de entrada e saída, etc. e consequentemente acelerar a 
produção do jogo, motores de jogos2 são geralmente usados 
durante a fase de desenvolvimento. Os motores de jogos são 
modularizados para tratar de funções específicas no ciclo de 
desenvolvimento dos jogos digitais. Existe, por exemplo, motores 
gráficos responsáveis por toda a camada gráfica de um jogo, como 
cenários e texturas [13], facilitando a programação e a simulação 
de fenômenos reais. Essa modularização permite uma melhor 
separação entre a parte artística e a parte de lógica da 
programação. 

Portanto, decidimos por fazer um estudo sobre diversos motores 
existentes na atualidade, específicos para o desenvolvimento de 
jogos digitais em HTML5, a fim de escolher um dentre eles que 
fosse mais adaptado ao nosso caso. Dentre os motores 
pesquisados, escolhemos o Crafty Engine3, dado sua arquitetura 
simples e eficaz baseada em componentes, seu código aberto de 
tamanho reduzido e de fácil leitura, uma grande disponibilidade 
de tutoriais e exemplos a ela voltados, e a independência em 
relação às plataformas. 

2.3 Aplicação em Diversos Contextos 
Dada a possibilidade da reutilização da mesma plataforma da 
versão digital do jogo Batalha de Vetores em outros contextos ou 
áreas de ensino, o professor terá a escolha de também inserir na 
ferramenta dados de outros domínios diferentes da entomologia 
médica. Neste contexto, a base para a captura dos dados será 
baseada na integração da plataforma do jogo digital com outros 
softwares educacionais, como é o caso já dito anteriormente do 
projeto do Atlas Virtual de Parasitologia e Entomologia Médica 
da UFRN [8]. O aluno poderá encontrar desta maneira muito mais 
informações sobre as espécies existentes pois diversas versões do 
jogo poderão existir, cada uma tratando um conjunto de 
informações presentes no Atlas Virtual. 

O usuário terá assim a possibilidade de criar novos baralhos e 
personalizar as cartas do modo que preferir, podendo alterar os 
campos, pontuações e imagens. Dessa forma, a plataforma poderá 
ser customizada no sentido de permitir uma adaptação da interface 
ao nível de escolaridade do aluno, podendo assim apresentar as 
cartas de um modo mais direcionado a um público excolhido, 
como por exemplo, do ensino médio, diferentemente das cartas 
apresentadas no contexto do nível superior. 

Há também a possibilidade de ser introduzido outro tipo de jogo 
com o mesmo baralho, utilizando o mesmo software, mas com 
mecânica diferente. Um exemplo disso é o do jogo Dinâmica dos 

                                                                 
2 Motores de jogos (do inglês, Game Engine) [17] são conjuntos 

de componentes de software integrados e reutilizáveis 
projetados em forma de bibliotecas que implementam diversas 
das funcionalidades necessárias ao desenvolvimento de jogos 
digitais. Estas bibliotecas permitem facilitar e agilizar bastante o 
desenvolvimento destas aplicações [11]. 

3 http://craftyjs.com/ 

Insetos. Neste jogo a mecânica muda um pouco fazendo com que 
cada jogador inicie a partida com cinco cartas, o restante delas 
ficando voltadas para baixo (ou escondidas) em uma pilha na 
espera de serem puxadas. Antes de iniciar a partida, uma carta da 
pilha deve ser revirada e colocada no descarte. O jogador que 
inicia a partida deverá jogar uma carta que tenha a mesma letra ou 
o mesmo número correspondente ao da carta já exposta. 

No decorrer da partida podem aparecer cartas especiais, que 
possuem penalidades que devem ser obedecidas pelos jogadores. 
Quando um dos jogadores se encontrar com apenas uma carta na 
sua pilha, um aviso de alerta automático para todos os jogadores é 
enviado. A partida termina quando algum dos jogadores se livrar 
de todas as suas cartas. 

2.4 Atlas Virtual como Gerador de Dados 
O projeto do Atlas Virtual (Figura 6) de Parasitologia e 
Entomologia Médica da UFRN [8] é um projeto de 
desenvolvimento de um website didático para o auxílio do ensino 
de Parasitologia e Entomologia. Seu objetivo principal é ajudar 
alunos de graduação nas áreas das ciências biológicas e ciências 
da saúde na identificação de espécies de parasitas e insetos e de 
suas peculiaridades em aulas práticas com esses organismos. 

Ele é uma espécie de enciclopédia de parasitos e vetores, que 
contém um grande número de informações sobre os insetos. Ele 
foi elaborado a partir de um banco de dados com 
aproximadamente 200 imagens de parasitos a partir dos 
exemplares do laboratório de parasitologia usados em aulas 
práticas, e um banco de texto de 48 parasitos. Esta seleção foi 
realizada de acordo com a presença dos insetos no Rio Grande do 
Norte e a citação em sala de aula. 

O atlas virtual contém os seguintes itens básicos: 

• Introdução que aborda os conceitos básicos de um dado 
parasito/inseto; 

• Morfologia; 

• Habitat; 

• Diagnóstico e tratamento; 

• Curiosidades e referências bibliográficas. 

Neste projeto que está em fase final de elaboração, os alunos da 
disciplina de parasitologia já estão sendo atualmente beneficiados 
durante as aulas práticas. Sendo não apenas uma ferramenta 
prática para consulta, ela contém também informações a respeito 
de espécies e grupos taxonômicos biológicos das disciplinas de 
Parasitologia e Entomologia. 

Esta aplicação tem trazido contribuições significativas tanto para 
o professor, quanto para o aluno. Ela facilita o trabalho de 
identificação dos seres vivos e o estudo de suas partes mais 
relevantes, servindo como ferramenta para apresentação de 
imagens de laboratório reais que contém informações de diversas 
fontes de referência no assunto organizadas de forma ilustrativa, 
permitindo um aprendizado mais eficiente e dinâmico. 
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Figura 6. Atlas Virtual [8] 

 

3. DISCUSSÃO 
Durante as aulas práticas e monitorias da(s) disciplina(s) de 
Entomologia e Parasitologia do Centro de Biociências, foi 
observada uma dificuldade por parte dos alunos em assimilar o 
conteúdo dado em aula prática, dificuldade em visualizar alguns 
conceitos, nomes científicos, estruturas e/ou seus detalhes 
morfológicos dos vetores e parasitos apresentados. Essa 
dificuldade em assimilar os conteúdos práticos poderia vir a 
atrapalhar a aprendizagem dos alunos, e dessa forma ocasionar um 
falso aprendizado por parte dos alunos, que apenas decoravam as 
estruturas para poderem realizar a prova e, por fim, não tinham 
uma consolidação do conteúdo apresentado em aula prática.  
 
Dada essa dificuldade apresentadas pelos alunos percebeu-se a 
necessidade de criar um material didático que auxiliasse no 
processo ensino-aprendizagem, tendo como foco facilitar a 
visualização dos detalhes morfológicos dos parasitos, 
proporcionando aos alunos uma aprendizagem significativa. A 
solução encontrada por eles foi com a elaboração de um material 
didático composto por: cartazes, que apresentavam ampliações das 
imagens vistas ao microscópio; além da elaboração de um atlas 
com as imagens das lâminas, o qual ficava disposto ao lado do 
microscópio para uso dos alunos [19]. 

Para suprir esta carência de recursos tecnológicos didáticos, a 
UFRN tenta inovar com a criação e utilização de novas 

metodologias educacionais, que podem ser desenvolvidas tanto 
para dentro da sala de aula, quanto fora dela.  
A proposta defende que as experiências dos jovens com as mídias 
digitais representam uma transformação significativa na forma 
como eles aprendem e produzem conhecimentos. Com um jogo, a 
interatividade é mútua, sendo o aluno constantemente convidado a 
participar de forma ativa e estratégica, instigando sua criatividade 
e capacidade de análise na busca de soluções e o motivando a 
progredir em suas conquistas, seguindo para novas fases com 
novos desafios a vencer. 

Para Souza [18], a tecnologia educacional deve estar 
contextualizada com o ambiente escolar - e consequentemente 
com os problemas que rondam esse mesmo ambiente para 
contribuir de maneira positiva com educação. Mas, atualmente, 
ainda ocorre um anacronismo na implementação dessas novas 
tecnologias de comunicação e informação voltadas para o ensino, 
fato mais perceptível nas instituições da rede pública de ensino. 
Este trabalho alerta para a importância da intervenção do 
professor antes, durante e após a interação do aluno com o jogo 
digital. Previamente, o professor deverá intervir detalhando a 
relação do jogo com o conteúdo teórico abordado.  Explicitando 
que o jogo pode ser utilizado antes ou depois da aula expositiva 
do conteúdo.  Previamente, poderia ser usado para analisar quais 
conhecimentos prévios o aluno tem daquele domínio.   
Durante a interação com o jogo o professor deve dar tempo ao 
aluno para a leitura e reflexão sobre o conteúdo de cada carta do 
jogo, crucial para a reflexão dos nomes científicos das espécies.  
Intervir no sentido de ajudar ao aluno a refletir durante a análise 
das cartas e comparações entre as espécies. 
Após a interação do aluno com o jogo, pode ser feito um estudo 
comparativo entre famílias e espécies. Analisar as estratégias 
utilizadas, ou seja, os procedimentos que o aluno utiliza ou 
constrói ao manipular o jogo. Pode ser levantando hipóteses e 
questionamento sobre as doenças causadas, o habitat onde 
costumam encontrar tais vetores, enfim questionamentos e 
comentários interessantes podem ser socializados. 
Neste sentido, a partir da intervenção pró-ativa do professor, a 
utilização de uma metodologia baseada em jogos digitais pode 
contribuir didaticamente ao contexto educacional.  
 

4. APLICABILIDADE 
O presente trabalho encontra-se em fase de prototipação e a 
aplicabilidade do jogo será feita em função de dois parâmetros: 
questionários e testes com usuários reais. 

A avaliação do jogo será realizada através de experimentos 
realizados sob condições controladas com objetivo de avaliar 
(navegação, legibilidade, utilização das mídias, feedback, ajuda ao 
usuário, desempenho, usabilidade, segurança, ergonomia, nível de 
desconforto e análise da tarefa). O objetivo é identificar 
problemas específicos com o design (problemas ergonômicos, 
resultados inesperados, ambiguidades, inconsistências). Para tanto 
serão realizados testes com equipe de desenvolvimento e usuários. 
A partir da análise destes testes e aplicação dos questionários dará 
início a fase de (re)design, onde serão propostas melhorias de 
interface e inserção de novas ideias [12]. 

A avaliação pedagógica do jogo foi planejada com o objetivo de 
avaliar as experiências dos usuários e os benefícios didáticos dos 
recursos desenvolvidos. Durante esta fase está previsto a 
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utilização de três questionários para serem aplicados.  Tais 
questionários visam analisar a aceitação do recurso tecnológico 
por parte dos alunos. 

O primeiro (Figura 7) terá dez perguntas objetivas para traçar o 
perfil e avaliar a opinião pessoal dos participantes com relação à 
interesse, grau de dificuldade, diversão, grau de motivação, nível 
de cooperação, aprendizagem, contexto de uso e modalidade 
preferida de interação. 

 

 
Figura 7: Questionário 1: avaliação da versão digital 

 

Além deste questionário, está previsto a elaboração de um 
segundo questionário (Figura 8) com quatro questões subjetivas e 
uma objetiva para fazer uma análise comparativa da versão do 
jogo em papel já existente com a versão digital que está em 
desenvolvimento. O objetivo do questionário é a partir da 
modalidade preferida do aluno, coletar sugestões e críticas em 
relação ao material didático, para que possam ser utilizadas para o 
aprimoramento do jogo na sua versão digital. 

 

 
Figura 8: Questionário 2: avaliação da versão digital 

 

A equipe está prevendo utilizar um terceiro questionário (Figura 
9) desenvolvido por D’Oliveira [4] que servirá para validar os 
conceitos fixados após a interação com o jogo. Neste 
questionário, os quesitos são perguntados de maneira objetiva e 
indagando sobre 5 curiosidades ou conhecimentos apreendidos 
com a utilização do jogo. 

 

 
Figura 9. Questionário 3 [4]. 

 

Os questionários serão aplicados em momentos distintos. Em um 
primeiro momento, os alunos irão interagir com a versão do jogo 
em papel e responderão aos questionários 1 e 3.  Em seguida, será 
pedido ao aluno para interagir com a versão digital do jogo e após 
esta nova experiência o aluno deverá responder ao questionário 2 
que faz a comparação entre as duas propostas. 

Torna-se importante mencionar que os questionários podem ser 
aplicados para diferentes grupos de alunos (ensino médio, alunos 
de medicina, biologia, monitores de parasitologia, entomologia 
etc.) que dispõem de conhecimentos distintos na área da 
entomologia. 

5. CONCLUSÃO 
Desenvolver um jogo digital possui diversas vantagens em relação 
a um jogo de cartas em papel, pois a mídia digital pode ser 
acessada através de vários meios como PCs, smartphones, tablets, 
etc. Além disso, a mídia digital permite usar animações e recursos 
multimídia para chamar a atenção dos estudantes. Ela é flexível e 
cada vez mais móvel, o que permite configurações para em 
diferentes contextos, como o uso em sala de aula, laboratório, em 
casa ou no trânsito. Enfim, o jogo digital também pode ser 
integrado com outros softwares educacionais, como é o caso 
específico do nosso Atlas Virtual, que permite desta forma 
adquirirmos novos conteúdos de forma integrada. 

Por outro lado, os jogos digitais são aplicações que são utilizadas 
facilmente e com grande fascínio pelos jovens alunos. A versão 
digital do jogo Batalha de Vetores utiliza os recursos das novas 
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tecnologias para facilitar o acesso às informações relacionadas à 
entomologia médica. Cada vez mais, os jogos digitais vêm sendo 
utilizado como um recurso didático cujo caminho pode ser 
determinado pelo próprio aluno, em conjunto com seus pares e 
sob a orientação atenta de professores e educadores. 

Para os idealizadores do jogo, ele é um recurso lúdico e didático a 
favor da educação, focado no processo de análise e reflexão, cujo 
caminho pode ser determinado pelo próprio aluno, permitindo a 
interação com outros alunos. 

Por fim, este trabalho elucida a importância dos professores 
adequarem suas estratégias didáticas durante a utilização do jogo 
virtual, onde ocorrem mudanças nos processos de gerenciamento 
e regulação das situações de aprendizagem em função do jogo. A 
mudança principal é a troca de um processo tradicional de ensino 
para um que alie diversão e aprendizagem. 
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ABSTRACT 

In this paper, we aim to lodge the biggest challenges faced until 
this moment to develop the game Inglês em Ambiente Imersivo, 
Interativo e Interdisciplinar em 3D (I-AI3), also stating the 
theoretical background behind what serious games are and the 
development of the game. The principles of learning in games, 
based on Gee [3] are explored, making a connection between the 
principles and the context, interactions, activities as well as the 
other particularities of the game. Therefore, a brief description of 
the initial phases points the linguistic factors behind the 
development of the activities present on the game and how they 
are applied in relation to the narrative. Moreover, the positive and 
negative aspects of the Open Simulator platform regarding the 
creation of a 3D game are also approached and presented, creating 
a bridge between what is possible to do or not when relating 
theory and the development of a serious game. Initial results show 
that the OpenSim, even not being a proper platform to develop 
games, has been a challenge to deal with so far, however, it 
allowed the design and configuration of the game, showing that it 
is an accessible and friendly platform. 

Key-words: 

Serious games – OpenSim platform – Digital-game based learning 
– Foreign language. 

RESUMO 

Neste trabalho, temos como objetivo apresentar os maiores 
desafios encontrados até o momento para desenvolver o jogo 
Inglês em Ambiente Imersivo, Interativo e Interdisciplinar em 3D 
(I-AI3), além de expor o referencial teórico que orienta o 
desenvolvimento do jogo em si. Para isso, exploramos os 
princípios de aprendizagem propostos por Gee [3], fazendo uma 
conexão entre esses princípios, contexto, interações e atividades, 
bem como destacamos outras particularidades do jogo em estudo. 
A descrição das fases iniciais do jogo pontua fatores linguísticos 

inseridos no desenvolvimento das atividades, bem como sua 
aplicação quanto à narrativa. Além disso, os aspectos positivos e 
negativos da plataforma OpenSim são abordados e apresentados, 
levando em consideração a criação de um jogo em 3D. Alia, 
assim, o que é possível ou não na conexão entre teoria e o 
desenvolvimento de um jogo sério. Resultados iniciais mostram 
que o OpenSim, mesmo não sendo uma plataforma própria para o 
desenvolvimento de jogos, permitiu a implantação e a 
configuração do I-AI3, mostrando ser uma plataforma acessível e 
amigável. 

Palavras-chave: 

Jogos sérios – Plataforma OpenSim – Aprendizagem mediada por 
jogos digitais – Língua Estrangeira. 

1. INTRODUÇÃO 

A cultura popular sobre jogos vem ao longo dos anos modificando 
sua visão sobre a prática de jogar online. No passado, essa 
atividade era discriminada e configurava-se, na opinião de alguns, 
uma grande perda de tempo ou um estimulador para a formação 
de crianças agressivas e violentas [6]. Atualmente, essas 
percepções têm se modificado e, inclusive, alguns estudos 
mostram que jogos de computadores surgem como recursos 
eficazes para satisfazer as genuínas necessidades humanas que o 
mundo real tem falhado em atender [8].  

De acordo com Mcgonigal [8], jogos oferecem recompensas que a 
realidade não consegue proporcionar, pois eles ensinam, inspiram, 
envolvem e unem os seus usuários de maneira pela qual a 
sociedade, muitas vezes, não consegue promover. Para alguns 
pesquisadores e produtores de jogos online, a realidade 
contemporânea está esgotada, portanto, é preciso começar a 
desenvolver jogos para consertá-la [8]. 

Na área de Linguística Aplicada (LA), os estudos sobre uso de 
jogos para o ensino de línguas, ainda não é um tema muito 
debatido nas pesquisas brasileiras. Em contrapartida, diversos 
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estudos nessa área são realizados em outros países, tais como os 
estudos de Gee [4], Gee [3]; Squire [12]; Ulicsak e Wright [13]. 

Um ponto em comum que permeia esses estudos é fato de 
analisarem jogos educacionais ou de investigarem recursos e 
princípios de aprendizagem dentro de jogos, preocupando-se em 
valorizar práticas e competências necessárias para o ensino de 
línguas. Dentro desse contexto, o desenvolvimento de softwares e 
metodologias de análise de jogos, bem como a investigação dos 
processos de ensino e de aprendizagem de línguas por meio de 
jogos interativos online [4], [3] têm se preocupado em investigar 
bons princípios de aprendizagem que valorizam a prática de 
competências e de letramentos necessários para agir na sociedade 
atual. 

De acordo com Gee [4], existem jogos que incorporam bons 
princípios de aprendizagem, princípios estes que apoiados pelas 
pesquisas atuais em Ciência Cognitiva podem orientar professores 
na escolha de bons jogos com o intuito de serem explorados em 
sala de aula. Para o autor, se esses jogos forem escolhidos 
apropriadamente, é possível que os alunos aprendam por meio 
deles e se divirtam ao mesmo tempo. 

Tendo em vista a produção de um jogo que contenha bons 
princípios de aprendizagem, neste trabalho reportamos a 
experiência de desenvolvimento de uma fase do Jogo I-AI3 
(Inglês em Ambiente Imersivo, Interativo e Interdisciplinar em 
3D), em produção na Universidade Federal de Santa Maria.  

Para atender a esse objetivo, estabelecemos relações entre teoria e 
prática, descrevemos a narrativa do jogo e as atividades de 
linguagem, apresentamos os recursos de programação 
implementados dentro da plataforma OpenSim, bem como as 
limitações dessa plataforma para produção de jogos sérios para 
multiusuários. 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE 
JOGOS EDUCATIVOS 

Com objetivo de compreendermos os pressupostos que orientam o 
desenvolvimento de jogos educativos e da inserção desses 
recursos nas práticas pedagógicas, torna-se importante definirmos 
alguns conceitos, tais como: a definição de jogos online, de jogos 
sérios e de princípios de aprendizagem.  

Nessa perspectiva, Ulicsak e Wright [13] definem jogos online 
como atividades divertidas e envolventes, as quais geralmente são 
acessadas na Internet e podem ser exploradas exclusivamente para 
o entretenimento. Nesse contexto, os participantes são expostos a 
uma série de ferramentas, movimentos, ideias, interações geradas - 
em um mundo sintético ou virtual - cujos desafios são 
estruturados por regras específicas, mecanismos de feedback e 
ferramentas necessárias para suportá-los. 

Na perspectiva de Ulicsak e Wright [13], os três principais tipos 
de jogos que podem possuir propósitos educacionais são as 
simulações, os mundos virtuais e os jogos sérios. As simulações 
são jogos que pretendem treinar o seu usuário, a fim de que ele 
possa utilizar as competências que desenvolveu, não somente no 
mundo virtual, mas também no mundo real. Os mundos virtuais 

são jogos nos quais o usuário percorre o cenário proposto pelo 
jogo e avança para novas fases, porém sem um objetivo 
específico. Os jogos sérios são aqueles que podem possuir um 
propósito educativo e, também, possibilitam ir além do 
entretenimento. 

Dentre os diversos propósitos destinados aos jogos, consideramos 
que a denominação serious game (jogos sérios ou críticos) seja a 
mais apropriada para o projeto de desenvolvimento do Jogo I-AI3. 
Dessa maneira, adotaremos a definição de jogos sérios descrita 
por Zyda [16], a qual se refere a uma competição mental, jogada 
com um computador de acordo com regras específicas, que usa o 
contexto de jogos para promover a aprendizagem de conteúdos 
específicos, sejam para fins governamentais, formação 
empresarial, entretenimento, educação, saúde, políticas públicas 
ou objetivos estratégicos de comunicação. 

Em estudos da Linguística Aplicada, o paradigma emergente de 
aprendizagem mediada por jogos é previsto a partir de teorias de 
cognição situada. Essas teorias sugerem que aprendemos melhor 
quando estamos engajados em atividades direcionadas, as quais 
nos engajamos significativamente e somos convidados a assumir 
identidades especificas ([5], [12], [3]). Além disso, a utilização de 
jogos sérios como suporte para os processos de ensino e 
aprendizagem tem se expandido em diversos setores da sociedade 
contemporânea. Esse uso é encontrado mais recorrentemente em 
aplicativos para a área de medicina, militar, governamental, entre 
outros.  

De acordo com Van Eck [14], há três principais abordagens para 
integrar o uso de jogos no processo de aprendizagem em 
Educação. A primeira abordagem prevê a elaboração do jogo 
pelos próprios estudantes; a segunda visa incluir educadores e/ou 
desenvolvedores técnicos no desenvolvimento de jogos 
educacionais; a terceira, simplesmente, faz uso de jogos 
comerciais em sala de aula. 

A literatura sobre Aprendizagem Mediada por Jogos Digitais 
(AMJD) revela que, em geral, os educadores têm adotado essas 
três abordagens para integrar jogos no processo de aprendizagem. 
Ao desafiar os alunos na produção de jogos, a partir de um 
projeto, esses alunos produzem conhecimentos variados, que 
incluem desde letramento digital, conhecimentos de design, 
criação de objetos, até a programação, visando a implementação 
do protótipo de um jogo. Essa prática, tradicionalmente, seria 
mais significativa para os estudantes da área de ciência da 
computação. No entanto, os alunos passam a desenvolver 
habilidades para a resolução dos problemas enquanto aprendem 
linguagens de programação [14]. 

De acordo com Van Eck [14], o desenvolvimento de jogos 
comerciais leva, em média, um a dois anos e envolve 
programadores e artistas. Por mais que essa abordagem para o 
AMJD, baseada no design, realizada por estudantes não requer a 
produção de jogos com a mesma qualidade de jogos comerciais, 
tal prática é limitada a trabalhos em desenvolvimento nos cursos 
de ciências da computação, já que nesses cursos é possível 
envolver os alunos em um trabalho mais sistemático de produção 
de jogos, possibilitando colocar em prática diferentes 
conhecimentos estudados nessa área.  
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Além disso, ao desenvolver jogos é possível cruzar múltiplas 
disciplinas em um projeto interdisciplinar, (arte, inglês, 
matemática, psicologia) nos designs modernos de jogos, mas nem 
todos os professores têm as habilidades necessárias para o design. 
Nem todos os professores ensinam em áreas que permitem a 
produção de conteúdos mais interativos ou podem dedicar o 
tempo necessário para implementar esse este tipo de AMJD. Por 
esses motivos, essa abordagem é pouco usada em larga escala 
[14]. 

Ainda na perspectiva de jogos sérios, Squire [12] sugere que esses 
jogos nos dão acesso à diversas maneiras de pensar (incluindo 
conhecimento, habilidades, valores e disposições) como 
especialistas e nos convidam a experienciar o mundo em novas 
maneiras. 

O autor (Ibidem) alega, também, que os jogos sérios procuram 
produzir fluência dentro de um domínio semiótico, tais como: a 
habilidade de identificar problemas; capacidade de produzir 
conceitos, baseados em domínios sofisticados e expressados 
através de linguagem oral e escrita; bem como a produção de 
significados por meio de uma variedade de textos e ferramentas.  

Para melhor entender os princípios de aprendizagem encontrados 
em um jogo, estudamos os princípios propostos por Gee [3], os 
quais são descritos na próxima seção. 

2.1 Princípios de aprendizagem em bons jogos 

Os estudos de Gee [4], [3] enfatizam a importância de explorar 
jogos de forma pedagógica, tendo em vista que, na opinião do 
autor, jogos são desenvolvidos com princípios bem-estruturados 
de jogabilidade e de aprendizagem e, assim, tornam-se um recurso 
em potencial para o ensino e a aprendizagem na escola. 

Dessa maneira, compreender os jogos como um recurso 
pedagógico para promover a aprendizagem crítica [3] têm se 
tornado um grande desafio para professores e pesquisadores. Por 
outro lado, se comparados aos processos de ensino e de 
aprendizagem de línguas estrangeira na abordagem tradicional, 
esses têm se tornado, muitas vezes, descontextualizados e 
entediantes para o aluno. [4] 

No processo de identificação de aprendizagem por meio de Jogos, 
[3] em sua pesquisa apresenta dezesseis princípios que podem 
promover a aprendizagem. Para melhor entendermos como é 
possível identificar esses princípios por meio de jogos, segue uma 
pequena interpretação.  

No ato de jogar, os jogadores assumem a identidade de seus 
avatares e passam a vivenciar emoções, situações e práticas de 
seus personagens. Com isso, os jogadores se comprometem com o 
novo mundo virtual no qual vivem, aprendem e agem por meio de 
sua nova identidade [3]. No processo de aprendizagem de uma 
língua estrangeira, para que o aluno efetivamente aprenda, é 
preciso receber insumo linguístico e se inserir em um contexto 
que favoreça a sua aprendizagem [1], [7]. Para tanto, ao se inserir 
em um contexto real ou simulado como acontece em um jogo, a 
aprendizagem pode acontecer se o sujeito realmente assumir  uma 
identidade. 

Outro princípio observado em jogos vem ao encontro do que já 
afirmava Vygostky [15] sobre aprendizagem, ou seja, é a partir da 
interação com outros que o sujeito aprende, portanto, em um jogo 
ao assumir uma identidade e interagir dentro de um ambiente 
virtual multiusuário, a interação dos participantes pode ser 
observada a cada tomada de decisão que realiza nesse contexto, 
pois os jogos permitem um encadeamento de ações que 
proporcionam interação e feedback, gerando novos problemas ou 
desafios que exige uma nova tomada de decisão do participante 
[3].  

Em um bom jogo, os participantes são produtores ativos de suas 
ações, tomando as decisões necessárias para cumprir os seus 
objetivos, são responsáveis por exteriorizar a produção de sua 
aprendizagem [1], [7]. Nesse propósito, os jogadores são 
encorajados a correrem riscos, por isso, um bom jogo deve 
reduzir as consequências das falhas dos jogadores quando erram, 
oferecendo feedback e possibilitando que retorne ao último 
estágio salvo no jogo [1].  

É o aluno que customiza seu estilo de aprendizagem. [2] Ao longo 
de suas experiências, ele descobre as estratégias que favoreçam a 
aquisição de um dado conhecimento. Em jogos, a customização 
em um bom jogo está relacionada à capacidade de ajuste ao estilo 
de aprender e de jogar do participante, seja essa delimitada nos 
níveis de dificuldades dos jogos, das fases, entre outros, 
possibilitando ao sujeito a capacidade de agenciar, ou seja, 
propicia total sentido de controle e de propriedade do que está 
fazendo no jogo [3]. A plataforma OpenSim oferece ao jogador 
uma infinidade de possibilidades de customização, desde a 
aparência física de seu personagem à questões de jogabilidade, 
interação, sonorização e qualidade gráfica. 

O princípio de boa ordenação dos problemas consiste em ordenar 
as atividades no jogo, seguindo a resolução dos problemas de 
menor grau para o maior grau de dificuldade, em níveis crescentes 
de dificuldades. O desafio e consolidação é um princípio que se 
relaciona com o desafio lançado pelo jogo ao participante, 
propondo a solução de um problema. Na tentativa dessa solução, 
o participante adquire um conhecimento. Logo em seguida, o jogo 
torna a desafiar, lançando um problema mais complexo que o 
primeiro, o participante novamente vai procurar solucioná-lo, 
utilizando o conhecimento e a experiência anterior. Com isso, o 
participante prossegue jogando e ampliando o seu conhecimento 
[3]. Dentro do jogo I-AI3, a história irá seguir uma linearidade, 
inserindo o participante em um contexto com início, meio e fim. 
Tal linearidade é aplicada também ao princípio de desafio e 
consolidação, pois o aluno irá interagir com a história conforme 
for completando as atividades. 

As informações e ajudas em um bom jogo são fornecidas na hora 
certa, a partir do momento que o participante precisar dela e, 
ainda, a pedido, quando esse participante necessitar ou desejar ela 
estará à disposição para o seu uso. No I-AI3, o aluno irá receber 
informações através de Pop-ups instantaneamente quando realizar 
uma atividade e poderá pedir ajuda ao tutor online quando desejar 
O princípio dos sentidos contextualizados interliga os significados 
das palavras em termos de ações, imagens e diálogos. Nesse 
sentido, as palavras não são proferidas isoladamente, fora de um 
contexto, elas estão relacionadas a uma experiência vivenciada e 
podem variar mediante novas ações, imagens e diálogos, sempre 
entorno de um contexto [3], situando assim o aluno dentro da 
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história do jogo e dando-lhe todo o contexto em que se passam as 
atividades. 

A frustração prazerosa é um princípio relacionado com a forma 
de se ver o jogo, o qual é passível de realização, no entanto, 
bastante desafiador. Assim, o desafio é responsável por tornar o 
jogo altamente motivador para os participantes, pois se caso os 
alunos falharem, eles estarão instigados a tentar novamente. 
Aliando este princípio ao princípio de tomada de riscos, os 
jogadores do I-AI3 não serão punidos caso falhem em seus 
objetivos, mas sim incentivados a buscar seus objetivos mais uma 
vez. Os jogos, no princípio do pensamento sistemático, encorajam 
os participantes a pensarem sobre as relações, a qual está 
vinculada com as ações do jogo ou com os contatos com outros 
participantes. Para o mundo globalizado e complexo de hoje, o 
pensamento sistemático é essencial para todos [3]. Com isso, todo 
o contexto do jogo I-AI3 busca inserir o aluno neste pensamento 
crítico, relacionando toda a problemática do jogo com questões do 
mundo real. 

Esse encorajamento vai exigir que o participante explore, pense 
literalmente, repense os objetivos do jogo, ou seja, faz com que o 
participante reflita sobre as ações que irá tomar (decisões), 
ampliando lateralmente a sua rede de relacionamentos, pois essa 
ação acarreta uma futura reação no jogo, que poderá favorecer ou 
dificultar sua chegada ao objetivo. No princípio de ferramentas 
inteligentes e conhecimentos distribuídos, o participante assume 
as habilidades dos personagens virtuais que atua individual ou 
coletivamente, pois em muitos aspectos o mundo dos jogos possui 
ferramentas inteligentes [3]. Na fase 1, do jogo I-AI3, foi pensada 
justamente com o objetivo de familiarizar o aluno com as 
ferramentas do jogo, para que este possa usufruir de todo o 
potencial das ferramentas apresentadas. 

As equipes transfuncionais se concretizam quando os 
participantes jogam em grupos (múltiplos jogadores). Nesse 
princípio, apesar do jogo ser em equipe, cada integrante exerce 
uma função com habilidades e tarefas diferentes, porém todos têm 
o mesmo objetivo (missão) em comum. Na fase 2, do jogo I-AI3, 
os alunos irão realizar uma atividade, na qual terão que trabalhar 
em equipe interagindo a fim de alcançarem o objetivo, sendo que 
cada jogador irá coletar um tipo de lixo e só encerrarão a 
atividade quando todos tiverem completado seus objetivos 
individuais. 

O último princípio é a performance anterior a competência, nele 
os participantes podem ter o desempenho no jogo antes mesmo de 
serem competentes, pois podem ser apoiados pelo design, pelas 
ferramentas inteligentes do jogo e na interação com participantes 
de níveis mais avançados [3]. 

Na tentativa de criar um jogo de inglês que considere alguns dos 
princípios de aprendizagem citados na literatura, neste trabalho 
reportamos nossos esforços, por parte das equipes participantes do 
projeto, em identificar tais princípios. Discussão mais detalhada 
sobre os princípios encontra-se na seção de análise deste artigo. 
Na sequência, apresentamos a metodologia adotada neste estudo. 

2.2 Explorando recursos de mundos virtuais 
para o desenvolvimento de jogos sérios 

Mundos virtuais e/ou mundos multiusuários como Second Life ou 
OpenSim  têm sido utilizado para o desenvolvimento de 
atividades educacionais e têm se mostrado como recursos 
potenciais para promover a simulação de atividades de 
aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, 
particularmente por estes recursos possibilitarem aos alunos a 
imersão em mundos virtuais, ocasionando a aprendizagem 
experiencial [11]. 

De acordo com Perera et al.[11] , existem inúmeras vantagens 
para o uso de mundos virtuais na educação, seja como uma 
ferramenta de apoio ou como a principal plataforma para o ensino. 

Entre as vantagens, os autores sugerem que ambientes virtuais por 
apresentarem uma plataforma rica em gráficos e simulações em 
3D potencializam a demonstração de conceitos mais complexos, 
permitem disponibilizar conteúdos multimodais, bem como 
facilitam a colaboração entre aprendizes que podem estar 
fisicamente distantes.   

Além disso, mundos virtuais podem incorporar elementos de 
jogos em suas atividades de aprendizagem, com vista a 
desenvolver uma abordagem de ensino baseada em jogos [11], o 
que não é muito comum acontecer em outras plataformas virtuais 
de ensino. Para o autor (Idem), o engajamento dos alunos nesses 
espaços virtuais pode, portanto, ser muito maior do que 
acontecem com outras plataformas, visto que podem promover 
sua autonomia e ocasionar a prática da linguagem, especialmente 
para alunos de línguas estrangeiras. 

Tendo em vista esses pressupostos, acreditamos que explorar a 
ferramenta OpenSim é uma alternativa para potencializar a 
aprendizagem experiencial de línguas estrangeiras, já que por 
meio desse recurso, podemos também propor o desenvolvimento 
de atividades baseada em jogos ou, inclusive, propor um jogo 
educativo. 

Para melhor entendermos as funcionalidades dessa ferramenta, na 
sequência, descrevemos alguns aspectos técnicos essenciais, como 
metodologia, para o desenvolvimento de jogos sérios. 

3 METODOLOGIA  

3.1 O jogo I-AI3: contexto de pesquisa e 
equipe de desenvolvimento 

O jogo I-AI3 é um projeto de pesquisa, registrado na 
Universidade Federal de Santa Maria, como uma das ações de 
pesquisa do GRPesq/CNPq - Núcleo de Pesquisa, Ensino e 
Aprendizagem de Línguas a Distância (NuPEAD) em parceria 
com participantes do LabInter [9]. 

O interesse em explorar as potencialidades da plataforma 
OpemSim, para o desenvolvimento de jogos sérios, surgiu a partir 
do interesse comum entre três professores oriundos de diferentes 
áreas (Inglês, Artes e Engenharia), os quais buscavam no uso 
dessa plataforma experienciar e testar os recursos de simulações e 
imersão em mundos virtuais, bem como explorar contextos em 3D 
para promover aprendizagem de conteúdos diversos [9].   
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A partir desse interesse, formou-se uma equipe interdisciplinar 
para desenvolver o projeto que passou a ser constituída pelos 
professores supracitados e pelos alunos de graduação de 
diferentes cursos, tais como: Ciências da Computação, Letras-
Inglês e Artes Visuais. Atualmente, o projeto do jogo I-AI3 ainda 
não é financiado por agências de fomento, porém, recebeu 
recentemente cotas de bolsas de iniciação científica para os alunos 
participantes das atividades do projeto. 

Neste artigo, duas fases do Jogo I-AI3 são descritas, bem como 
avaliamos a eficiência do uso dessas fases. Para realizarmos este 
estudo, buscamos identificar no jogo os princípios de 
aprendizagem propostos por [3], além de realizarmos a testagem a 
partir de critérios estabelecidos para este estudo inicial. 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

O corpus desta pesquisa será coletado por meio do Jogo I-AI3 e 
dos seguintes instrumentos de coleta de dados: a) descrição de 
duas fases do Jogo I-AI3, focando à narrativa e aos aspectos 
técnicos; b) análise das fases do jogo, visualizando os aspectos 
teóricos abordados na revisão da literatura. 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO  

Na elaboração de um jogo, Van Eck [14] argumenta que diversas 
áreas de conhecimento podem participar das atividades, bem 
como diferentes participantes, os quais podem envolver os 
próprios alunos, o que favorece a interdisciplinaridade. 

 No caso do I-AI3, mais precisamente, há uma equipe formada por 
alunos e professores provenientes de diversas áreas (Letras, Artes, 
Engenharia e Ciências da Computação), a qual participa do 
projeto e se empenha em trabalhar em conjunto para que todos os 
aspectos do desenvolvimento do jogo sejam abordados. Esses 
aspectos abordam desde a parte técnica (programação) até a busca 
por suporte teórico e os desafios do jogo. 

No I-AI3, acreditamos que a aprendizagem se dará pela interação 
dos alunos com diferentes gêneros discursivos e digitais, os quais 
fazem parte da narrativa e, também, por meio dos desafios que 
surgirão nos cenários criados para o jogo.  

Para entender melhor a narrativa, na próxima seção, descrevemos 
com mais detalhe a história proposta no I-AI3. 

4.1 A narrativa do jogo I-AI3  

Conforme proposto pela equipe do projeto, a narrativa do jogo 
contextualiza uma história que se passa em uma cidade no interior 
do Rio Grande do Sul (RS), no Brasil, nomeada ficticiamente 
como Green Hills, na qual todos os cidadãos moravam felizes em 
um ambiente natural, com uma beleza exuberante. 

 No entanto, certo dia, um grande nível de poluição começou a 
surgir na cidade. Essa poluição teve início após a instalação de 
uma fábrica de empresa multinacional, a qual começou a produzir 
grande quantidade de lixo que não tinha destino adequado, 
elevando a poluição local, especialmente, com lixo radioativo. 

Nesse cenário, despreparada para solucionar o problema em foco, 
a cidade e a população começaram a enfrentar mudanças 
indesejáveis e os cidadãos começaram a sofrer sérios problemas 
de saúde e de mutações genéticas. Sendo assim, uma agência do 
governo federal envia seus agentes para investigar a causa desses 
problemas e, também, para tentar solucionar os problemas da 
cidade. 

A situação da poluição de Green Hills é mantida sobre sigilo 
absoluto, pois terá uma enorme repercussão mundial, caso 
divulguem a informação sobre um acidente radioativo no interior 
do RS. Diante desse cenário, os alunos passam a assumir a 
identidade de agentes, os quais buscam identificar o nível de 
poluição na cidade e possíveis soluções para esse problema 
evidente.  

Diante dessa contextualização, descrevemos as fases um e dois do 
jogo em desenvolvimento.  

4.2 Descrição das fases 1 e 2 do Jogo I-AI3 

O principal objetivo da primeira fase do jogo é familiarizar os 
alunos com as ferramentas e com a história do jogo. 
Primeiramente, o jogador irá receber informações quanto ao uso 
das ferramentas, tais como: o uso inventário, os controles de 
movimento, o mapa das fases, bem como os procedimentos de 
interações com os personagens não jogáveis ou Non Playable 
Characters (NPCs). 

 

Figura 1: Mapa da fase 1 

Após as primeiras orientações, o aluno deverá se dirigir à entrada 
da praça, onde terá um vídeo introdutório que será ativado, 
introduzindo a história ao jogador. Após assistir ao vídeo, o aluno 
deverá interagir com um NPC, assumindo a identidade de agente, 
o qual está na entrada da praça e dará instruções para que o jogo 
inicie.  
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Figura 2: Vídeo introdutório da fase 1 

O estudante entrará na praça e irá interagir com a população, 
entrevistando-os sobre como era Green Hills anteriormente e, 
assim, tentará identificar os terríveis problemas causados pela 
radiação na cidade. As consequências da poluição geraram 
modificações na aparência dos personagens, mutações que afetam 
o corpo e a saúde dos moradores.  

Após o aluno falar com diversos NPCs, será indagado por uma 
ambientalista na praça, sobre o que descobriu nesse primeiro 
momento. Se os alunos responderem as perguntas corretamente, 
serão direcionados às próximas atividades. Nesse momento, os 
agentes (alunos) deverão elaborar uma listagem dos principais 
lixos encontrados na praça e buscarão analisá-los quanto aos 
danos que tais objetos podem estar causando ao meio ambiente.  

 

Figura 3: Diálogos na fase 1 

A próxima fase tem como foco a coleta do lixo da praça. O aluno 
receberá a informação de que o lixo espalhado precisa passar por 
análise para descobrir os problemas de contágio. Sendo assim, os 
jogadores irão circular pela praça coletando amostras de lixo, 
colocando-as em seus inventários e, posteriormente, levando-as 
para análise em uma máquina simuladora dos danos causados 
pelos lixos.  

Essa máquina simuladora será disponibilizada em um determinado 
ponto da praça e irá ajudar os alunos/agentes a selecionarem as 
amostras de lixo para reciclagem. Esse será o ponto de encontro 
da equipe de agentes e ambientalistas para discussão dos 
problemas identificados até esse momento.  

 

Figura 4: Máquina de análise do lixo 

Os alunos deverão trabalhar em grupo para alcançarem a 
quantidade necessária de lixo a serem coletados a fim de 
completar o objetivo da missão, sendo que cada jogador possuirá 
um número mínimo e um número máximo de lixo. Caso um 
participante não consiga atingir a sua meta, os seus colegas 
poderão ajudá-lo, lhe indicando a localização de outros produtos 
para serem coletados. 

Realizada essas atividades iniciais no jogo, os agentes terminam 
escrevendo um e-mail para a central da agência comunicando os 
primeiros resultados identificados e, com isso, ganham 
bônus/pontuações para passarem para a próxima fase do jogo.  

A partir das fases descritas, na sequência relacionamos os 
princípios de aprendizagem encontrados nessas fases. 

4.3 Princípios de bons jogos encontrados nas 
fases iniciais do I-AI3 

Entre os diversos princípios de aprendizagem característicos em 
um bom jogo, apontados por Gee [3], nas fases 1 e 2 do I-AI3,  
buscamos implementar no jogo esses diferentes princípios, os 
quais podemos destacar: o princípio de Identidade, ou seja, no 
jogo o aluno assume  o papel de um agente do governo, a fim de 
desvendar o problema da cidade, por meio da investigação e da 
aquisição de informações a partir da interação com  NPCs e com 
outros jogadores. Assim, assume essa identidade para entrar no 
mundo do jogo. 

Como o jogo I-AI3 possui uma interface multijogador, as 
interações acontecem em diferentes momentos do jogo, pois 
poderão conversar entre eles via chat, trocar informações, 
trabalhar em grupos e realizar todas as atividades em equipe, 
possibilitando que os participantes criem uma relação de 
cooperação e colaboração. 
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As atividades do jogo envolverão o jogador na resolução de 
problemas. A produção escrita é prevista como habilidade a ser 
implementada por meio do jogo. Portanto, o aluno irá interagir em 
diferentes situações via escrita e, também, no final da fase 1, 
produzindo um e-mail para reportar a situação em que se encontra 
a cidade  naquele momento.  

O aluno poderá também fazer as suas próprias escolhas ao 
interagir no jogo, tanto dar sequência às falas e às interação com 
os NPCs, quanto com relação à coleta de lixo, pois assim ele 
poderá cometer erros ou suceder e completar o desafio proposto. 
Isso remete ao principio da tomada de risco, já que ocasionamos 
aos alunos fazer escolhas para suceder ou não no jogo.  

Outro princípio em evidência é o de customização, pois na 
plataforma OpenSim os alunos jogadores poderão customizar seus 
avatares, logo no inicio do jogo, podendo escolher entre diversas 
opções as características físicas do seu avatar, criando seu 
personagem da maneira que melhor lhe agradar. 

Dentro do I-AI3, o aluno poderá realizar e falhar nas atividades 
sem que haja maiores problemas, podendo reiniciá-las no 
momento que desejar, basta solicitar a ajuda do tutor online para a 
reinicialização da atividade. 

No jogo I-AI3, tentamos identificar os problemas encontrados que 
geram desafios aos alunos, para isso necessitamos analisar a 
narrativa do jogo. A narrativa apresenta um enredo com começo, 
meio e fim, na qual os fatos e acontecimentos permitem ao aluno 
jogador a busca de soluções para o problema propostos.  

Com isso, fica evidente outro princípio, ou seja, o de desafio e 
consolidação. Nesse caso, é preciso solucionar problemas bem 
ordenados para que o aluno possa resolver os desafios e 
consolidá-los na medida em que realiza as atividades. 

 Na fase 1 do jogo, o primeiro desafio do aluno é identificar o que 
está causando o alto nível de poluição na cidade, para isso, precisa 
não apenas entrevistar os moradores a fim de obter respostas as 
suas dúvidas, bem como deverá em um primeiro momento coletar 
exemplares de lixo na praça a fim de identificar e investigar os 
riscos que tais lixos oferecem a população. Ao realizar cada 
atividade prevista nesta fase, o aluno recebe a recompensa para 
obter o direito de seguir para uma nova atividade. 

Durante toda e qualquer atividade do I-AI3, o aluno receberá 
informações de como proceder por meio de pop-ups. Essas 
informações irão sempre aparecer quando o aluno iniciar a 
atividade. Além disso, o aluno poderá sempre solicitar ajuda ao 
tutor online que estiver aplicando as atividades do jogo, podendo 
assim receber auxílio sempre que necessitar.  

Por usar a plataforma OpenSim, o jogo I-AI3 oferece uma grande 
possibilidade de interação entre os participantes, pois a plataforma 
é justamente voltada para a criação de ambientes interativos. 
Portanto, o participante se insere no contexto do jogo e pode 
socializar com os outros participantes a fim de conseguir 
informações para a realização das tarefas. 

4.4 A Plataforma OpenSim e suas 
funcionalidades técnicas 

O OpenSim é uma ferramenta gratuita para simular um mundo 
virtual. Sua interface de configuração de rede e do ambiente 
virtual são voltadas, propriamente, para a simulação de um mundo 
aberto. 

Para realizar a instalação e configuração básica dessa ferramenta 
não necessita de grandes conhecimentos de programação, pois 
esta plataforma contém diferentes opções para, por exemplo, 
estabelecer o tamanho da região do mundo virtual que se quer 
criar, utilizar sistemas de banco de dados, manipular estados e 
regiões, bem como configurar a distribuição de processamento de 
dados do software, pois tem código aberto [10]. 

No entanto, para manipular elementos que são comuns em jogos 
online, tais como: o estabelecimento de metas, regras, 
personagens, interações e sistema de feedback [8], dentro da 
plataforma OpenSim, há vários empecilhos e dificuldades, uma 
vez que esta ferramenta foi criada com o objetivo de simular um 
mundo aberto - e não está adequada a determinados aspectos 
ligados a jogos. 

De acordo com informações coletadas no site OpenSim [10], a 
partir das atualizações da versão 0.7.2, o OpenSIM começou a 
desenvolver código para a produção de NPCs - também 
conhecidos como bots ou Artificial Inteligence (AIs), pois este é 
um dos elementos geralmente encontrados em jogos e que estava 
faltando nesse software. 

Conforme se sugere na página do OpenSIm, os bots estão 
divididos em OpenSim NPC (osNPC) e NPCs. Os NPCs que 
usam a biblioteca libopenmetaverse - biblioteca que não faz parte 
do OpenSIM e manipula bots. O OpenSim provê as funções de 
osNPC. Essas funções dizem respeito a criação e manipulação de 
bots no mundo virtual. O osNPC é mais limitado que sua 
alternativa, porém sua manipulação é feita diretamente por meio 
da  linguagem usada no OpenSIM - LSL (Linden Scripting 
Language) - dentro do jogo. 

De acordo com Perera et al [11], LSL é uma linguagem especifica 
de programação usada na plataforma para promover interatividade 
dentro do Second Life ou no OpenSim, principalmente para 
permitir que objetos reajam a eventos que ocorram próximo a 
eles. A manipulação de bots com a biblioteca libopenmetaverse é, 
de fato, mais amplamente utilizada, pois é a mais completa. Nesse 
caso, esses NPCs funcionam basicamente como se fosse um 
jogador entrando no servidor. Para isso, o NPC pode ser pré-
programado para fazer tarefas específicas e poderá ter todo o 
acesso que um jogador tem. Com isso, é necessário criar um 
usuário e senha para ele acessar o servidor. 

4.4.1 Limitações e adaptações tecnológicas para 
a implementação de atividades dentro do 
OpenSim 

A linguagem LSL é bem limitada. Há vários recursos que outras 
linguagens de programação utilizam, como C# que a linguagem 
LSL não possui. Nela não é possível criar estruturas de dados 
abstratas, objetos e alguns parâmetros são limitados. Com essas 
limitações, há dificuldade em criar um jogo com um objetivo: que 
você começa em um ponto e complete o objetivo que é pedido, 
uma vez que é um jogo multijogador. 
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Como o objetivo do projeto é um ambiente multijogador, a 
manipulação de todas as IDs e variáveis de cada jogador foi um 
grande problema. Então, a partir da limitação encontrada e 
pensando em resolver somente com a linguagem LSL, houve 
dificuldade em desenvolver sistemas dinâmicos de manipulação 
de dados dos usuários, como pontuação de feedback para os 
participantes do jogo.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste artigo reportamos uma experiência de desenvolvimento de 
duas fases de um jogo educativo sério - Jogo I-AI3 (Inglês em 
Ambiente Imersivo, Interativo e Interdisciplinar em 3D) - em 
produção na Universidade Federal de Santa Maria.  

Nosso objetivo foi identificar os bons princípios de aprendizagem 
na construção desse jogo, bem como evidenciar os desafios 
linguísticos, as limitações e as adaptações tecnológicas realizadas 
no jogo para que pudéssemos por meio desse protótipo conectar 
teoria e prática.  

Para atender a esse objetivo, buscamos no artigo descrever como 
aspectos teóricos são visualizados na prática nas implementações 
das metas, das regras, nas pontuações, nas interações que se 
desenvolvem no jogo, especialmente nas atividades propostas por 
meio da narrativa planejada. 

Além disso, destacamos que a tecnologia OpenSim, embora não 
seja uma ferramenta destinada para o desenvolvimento de jogos,  
permitiu que alguns recursos de programação fossem 
implementados para que a teoria e a prática se tornassem 
possíveis. Por outro lado, as limitações dessa plataforma para 
produção de jogos sérios para multiusuários é alvo ainda de 
estudo pelos alunos das Ciências da Computação e Engelharia 
envolvidos no projeto. 

Sendo assim, concordamos com McGonigal[8] que o design de 
jogos não é apenas um ofício tecnológico, mas uma maneira de 
pensar e liderar no século XXI.  Como sugere a autora, jogar não 
é apenas um passatempo, pode ser considerada também como uma 
abordagem para melhorar o trabalho em grupo, com vista a 
conquistar mudanças reais.  

De acordo com McGonigal [8], há quatro características que 
definem um bom jogo, os quais são: meta, regras, sistemas de 
feedback e participação voluntária. No jogo I-AI3, consideramos 
que nosso jogo possui metas claras, regras estabelecidas e 
possibilita a participação voluntária. No entanto, ainda, estamos 
trabalhando no sistema de feedback, que inclui o sistema de 
pontuação dos jogadores e os aspectos de jogabilidade, porém, 
essas implementações estão em andamentos e se constituem em 
mais desafios a serem vivenciados pela equipe em 
desenvolvimento. 

Como sugere McGonigal [8], mesmo que você nunca jogue 
videogames e nem mesmo os crie, poderá se beneficiar 
enormemente em aprender como os bons jogos funcionam - e 
como eles podem ser usados para corrigir os problemas do mundo 
real.  

Portanto, essa é também a nossa principal meta no 
desenvolvimento do jogo I-AI3, ou seja, despertar nos alunos a 
consciência ambiental sobre os problemas que atingem nosso 
planeta e, com isso, gerar reflexão, novas ações e atitudes em suas 
práticas diárias como cidadãos do mundo, sendo capazes de 
comunicar tais ideias não apenas nas suas comunidades locais, 
mas também ao mundo, por meio da língua inglesa. 
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ABSTRACT 
Inspired by the pioneering work in photographic studies of motion 
and motion picture projection by Eadweard Muybridge in 1878 
and by the high speed films of Harold Edgerton by the middle of 
the 20th century, the use of video has rapidly emerged nowadays 
as a powerful tool to teach physics at schools and universities, 
capturing what the human eye could not distinguish. To highlight 
the advantages of video analysis in learning physics, we describe 
in this paper a selected group of experiments particularly recorded 
to facilitate the conceptual understanding of the free-fall 
phenomenon. 

Keywords 
E-learning, video, physics, free fall. 

 

1. INTRODUCTION 
The systematic analysis of the motion of objects allowed Galileo 
Galilei to produce a profound change in our conception of the 
world, forming the basis of what is known as the Scientific 
Method. Through experimentation, Galileo demonstrated that 
Aristotle was wrong and that the motion of a freely falling body is 
independent of its mass. Galileo realized that diminishing the 
force of friction allows a correct analysis for the simple motion of 
an object falling towards the surface of the Earth. Using objects 
rolling down inclined planes, he was able to study motions that 
changed slowly enough to conclude that the motion was 
continuously accelerated and that contrary to intuition its 
acceleration was independent of the mass of the object. The 
analysis of a free fall experiment, even nowadays, is a difficult 
task without the use of modern sensors or the use of the video 
technology initiated by Muybridge in 1878[1] or the high speed 
videos initiated by Edgerton  by the middle of the 20th century[2]. 

The main goal of this work is to convince the reader that the use 
of video together with inquiry based guides is a powerful tool to 
teach physics in schools and universities. We also want to 
promote our site http://www.GaleriaGalileo.cl as a source of free 
videos that can be downloaded or used online. 

 

 

 

 

 

 

Our first video intends to visually demonstrate that two objects of 
very different masses fall side by side if they are released at the 
same time[3]. In this experiment, the shoe has a mass of about 
300 times the mass of the coin, which produces a huge difference 
in the gravitational force of attraction towards the Earth. The 
friction force depends on the form and speed of each object, and 
according to Galileo, in the absence of friction these objects 
should fall side by side. The video was recorded at 240 frames per 
second (fps), allowing the visualization of the experiment in slow 
motion, and the objects were released simultaneously within less 
than 1/240 (s). Students are perplexed watching this video and 
observing that both objects hit the ground at the same time. 

 

 
Figure 1: A Shoe and a coin in free fall. 

In this “almost free fall experiment” the video shows that the 
friction force plays only a minor role and can be safely 
disregarded. To eliminate the friction force with the air, it is 
possible to make a free fall experiment releasing a feather and a 
ball inside a tube after the air is pumped out. In this experiment 
the light feather falls with acceleration g. Alternatively, the 
teacher can show to the students the Apollo 15 video, where 
astronaut David Scott lets a hammer and a feather fall towards the 
surface of the moon[4]. 

The perfect balance between inertial mass and gravitational mass 
explains why different objects fall together in free fall. However, 
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some students who do not understand the role of these concepts in 
Newton's second law tend to think that any object, such as very 
light objects or a pivoted bar, will fall with an acceleration equal 
to g. 

Below we will show that using video it is possible to demonstrate 
that not any object falling in the presence of gravity falls with 
acceleration g, and that for the acceleration to be g it is necessary 
that the body is affected only by the force of gravity and not by 
other forces. To show how video analysis can be also a useful tool 
in research, we will also discuss a simple experiment that is 
commonly demonstrated in a first course of Newtonian 
Mechanics, where the video allowed us to demonstrate that the 
typical accepted explanation given by teachers was wrong. 

2. FRICTION AND FREE FALL 
The role of friction in the motion of a falling body can be 
introduced by noting that a parachute affects the motion in such a 
way that the object reaches a safe terminal constant speed instead  
of  increasing its velocity at a constant rate of g = 9,8 m/s2. 

In the typical laboratory experiment used to show the effects of 
friction, several spheres of different radii are released in a viscous 
fluid to measure their constant terminal velocities. In the modern 
simpler version of this experiment several stacked cupcake paper 
cups are released simultaneously and a video of the motion is used 
to obtain their position and time coordinates[5]. Figure 2 shows 
the setup used to simultaneously drop a ball and several sets of 
stacked paper cups. 

 
Figure 2: Setup to drop stacked paper cups simultaneously. 

Figure 3 shows a y vs t plot for 1, 2, 4 and 8 stacked paper cups 
dropped simultaneously with a small ball. Because the effect of 
friction on the motion is small at low speeds, all plots coincide 
just after the objects are released. The plot for the ball is well 
fitted by a parabolic curve but the paper cups plots depart from 
this trend as a consequence of the changing friction force with the 
air. These plots end as straight lines whose slopes correspond to 
the terminal speed of each set of stacked paper cups. 

Figure 3: y vs t plot for stacked paper cups dropped 
simultaneously with a small ball. 

 

3. A 100 YEARS OLD MISTAKE 
We designed a simple experiment that clearly demonstrates a 
common error in the explanation of the classic experiment where 
a small piece of paper is put over a book (or a coin) and the 
system is then let to fall[6,7]. This classic demonstration is used 
in introductory physics courses to show that because the book 
eliminates the friction force on the piece of paper by the air, the 
paper falls with acceleration g. To test whether the paper falls 
behind the book with a negligible friction force in a nearly free 
fall motion or if it is “dragged” by the book, we designed a 
variation of this experiment in which a ball and a piece of paper 
are put over a book that is forced to fall using elastic cords. We 
recorded a video of our experiment using a high-speed video 
camera at 300 fps. This video shows that the book and the paper 
fall faster than the ball, which falls behind the book with 
acceleration approximately equal to g. Our experiment shows that 
the piece of paper is then dragged behind the book and therefore 
the paper and book demonstration should not be used to show that 
in the absence of friction all objects fall with acceleration g 
independently of their mass. 

 
Figure 4: The paper and book experiment. 

Figure 4 shows the final stage of this experiment. This image 
belongs to a sequence of images obtained from the video of this 
experiment[8], that are visualized in a web page that allows the 
user to click on the objects to obtain position and time 
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coordinates[9].  The frame shown in this figure was selected 
because it shows the piece of paper behind the book, while the 
free falling ball (that was released just above the piece of paper) 
appears now far from it. The slow motion video shows that the 
book falls faster than free fall, dragging the piece of paper also in 
a faster than free fall motion. This experiment allowed us to 
conclude that in the typical paper and book demonstration the 
paper falls in a nearly free fall motion because the book falls in a 
nearly free fall motion and drags the piece of paper. The paper 
and book demonstration has been used incorrectly for more than 
100 years to demonstrate in a simple form the role of friction in a 
free fall experiment. 

We repeated our modified version of this experiment using a 
metal plate instead of the book and a feather instead of the piece 
of paper and the metal plate was forced by a spring[10]. This 
experiment was recorded at 300 fps changing the camera position 
in order to obtain a better viewpoint that allowed to obtain 
coordinates for video analysis. 

 
Figure 5: Plot for the feather and plate experiment. 

Figure 5 shows the height vs time plot for the ball and the feather. 
After fitting second order polynomials we obtained an 
acceleration of 9.6 m/s2 for the ball and a much larger acceleration 
of 34.9 m/s2 for the feather. This big acceleration for the feather 
can only be explained by a downwards force produced by pressure 
differences. The dragging force has a big effect either on the piece 
of paper or on the feather as a consequence of their small mass 
and large contact area, while it has little effect on the motion of 
the ball because of its bigger mass and its spherical shape. 

 

4. A PIVOTED RULER 
We have seen that the experiment of dropping a shoe and a coin is 
a good approximation to a free fall motion and that experiments 
involving lighter objects clearly show the effects of the friction 
force. Now we will show a simple experiment[11] where a 
pivoted ruler is allowed to fall and as a consequence of the 
additional forces, the experiment departs from a simple free fall 
experiment. The pivoted ruler is released with a ball above its free 
end. In the video, an increase in the separation of the end of the 
ruler and the ball demonstrates that the free end moves with 
acceleration different to g. 

 
Figure 6: The pivoted ruler experiment. 

The experiment shown in figure 6 was designed to show that the 
ball departs from the end of the ruler, arriving at the floor at a 
later time. For comparison, this figure also shows the ruler at the 
initial time. Because the ball is in free fall, the experiment clearly 
demonstrates that the free end of the ruler accelerates with 
acceleration bigger than g. The center of mass of the ruler is 
marked by the black circular region near the center of the ruler.  
After tracking the coordinates of the center of mass it is possible 
to conclude that the center of mass accelerates with acceleration 
different to g. This result is a direct consequence of the additional 
forces acting on the ruler's pivoting point near its lower end. 

 

5. OUR PIVOTED RULER 
The experiment shown in figure 7 was designed by us to directly 
visualize the acceleration of different parts of the ruler by 
comparing the motion of the ruler with the motion of several balls 
that are initially at rest on the ruler and that are free to move[12]. 
In this new experiment the ruler was released from a horizontal 
position with its left end pivoted. 

Applying Newton's second Law to study the motion of a 
horizontal pivoted ruler gives as a result that the point on the ruler 
at a position of 2/3 L falls initially with an acceleration equal to g. 
In our experiment the balls are initially above the horizontal ruler 
and they are free to move. Figure 7 clearly shows that the balls 
beyond 2/3 L separate from the ruler confirming that different 
point of the ruler have different accelerations and that a point near 
2/3 L accelerates initially with g. 

 
Figure 7: The horizontal pivoted ruler experiment. 
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6. A HAMMER IN 2D MOTION 
Any object moving only in the presence of the gravity force is 
considered to be moving in free fall. Different parts of the object 
can perform some apparently complicated paths but the center of 
mass of an extended object follows a simple parabolic motion. 

 
Figure 8: A hammer in a parabolic motion. 

 

Figure 8 shows a hammer whose center of mass, marked by a 
white dot, follows a parabolic trajectory when thrown into a two 
dimensional motion[13]. After tracking coordinates, it is possible 
to obtain the y component of the center of mass acceleration ay = 
g. 

7. E-LEARNING 
The teaching of physics can be greatly enhanced by the use of 
technology aided learning. In this context, the use of video can 
provide the basis for a modern alternative to learn physics in a 
contextualized form, where concepts are associated to simple but 
real experiments. There is no real substitute to learning physics 
through experimentation, and modern scientists systematically use 
the Scientific Method that allowed Galileo to initiate an explosive 
revolution in human knowledge. Galileo learned from 
experiments, and videos can provide an easy and low cost method 
to emulate and stimulate scientific thinking, thus guiding our 
students towards a deep understanding of physics concepts. 

We have used our videos from the Galileo's Gallery site[14] 
together with our inquiry based guides in computer labs in a one 
computer per student setup in first year physics courses. We have 
also used these videos in a normal classroom using inquiry based 
guides specifically designed to promote the discussion with 
students. Using a standard test designed to measure the conceptual 
learning of students (FCI) we obtained a conceptual gain below 
13% for traditional courses in our university. This small learning 
is well documented in the international literature and it is also 
known that using inquiry based guides it can be increased to 50% 
or more. In the one computer per student setup we measured a 
gain of 53% and using video in a normal classroom we measured 
a gain of 30%. 

All the videos reported in this work are of our authorship and we 
use the Galileo's Gallery site to promote its use by middle school 
teachers and university teachers. We also maintain contact with 

the Live Photo project members that also promote the use of video 
in teaching physics. 

 

8. INQUIRY BASED LEARNING 
The videos from the Galileo's Gallery[14] project show simple 
experiments created as components of a sequence of experiments 
designed to teach physics at high schools and universities using 
inquiry based guides[15,16]. This new trend in physics education 
has gained many adepts because of its efficacy in producing large 
gains in physics concepts acquisition in students, while the old 
courses using only a white-board have proven not to produce 
good learning results. Inquiry based instruction is a mature field 
in physics education which can be easily complemented with a 
guided analysis and discussion of experiments, simulations, 
videos of experiments, or solving contextualized problems. In our 
case, we created guides that put the videos of experiments in a 
logic sequence and provide the opportunity for students to make 
predictions, discuss among them and with their teachers, and 
check their predictions against the experimental results, thus 
learning through “ doing science on a small scale”. 

 

9. TRACKING COORDINATES 
Tracking coordinates from a video is a simple and powerful tool 
that allows to measure time and position for objects moving in 
one or two dimensions. Nowadays, it is possible to buy high 
speed video cameras that open the door towards a wide range of 
experiments that are very difficult to measure using other kind of 
sensors. Vernier Logger Pro[17] commercial software is one of 
the most used tools by physics teachers together with the open 
source software Tracker[18], Vernier also sells the Video Physics 
software for iPad and iPhone. The videos from the 
GaleriaGalileo.cl website[14] are free to use and easy to download 
and they can be directly used to obtain position and time 
coordinates by clicking on the images. After the manual tracking 
process is complete, the obtained data can be copied and pasted 
inside a spreadsheet for plotting and analysis. 
 

10. CONCLUSIONS 
In this paper we have shown that the use of video can be a 
powerful tool to improve the students' learning of Physics. Our 
first experiment discussed in this work is a simple version of the 
Inclined Pisa Tower experiment, where objects of very different 
masses fall together if they are released at the same time. The 
other experiments show some important aspects to be included in 
a discussion of the importance of other forces in the study of 
falling bodies. Most of the experiments discussed above are 
simple modifications of known setups, but the experiments shown 
in figures 4 and 7 have been designed from scratch by the 
members of our research group to test some specific aspects of 
free fall. In particular, the experiment shown in figure 4 allowed 
us to evince that the 100 years old typical explanation given in the 
literature for the paper and book experiment was wrong. We 
created all the videos in the Galileo's Gallery site and we are 
actively promoting its use by other teachers to gather more data to 
prove the effectiveness of the use of video in improving students 
learning. 
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ABSTRACT 
This paper discusses the use of Freire’s dialogical approach in an 
online teacher course within the Open University of Brazil. The 
aim of the study was undertaken to investigate the interactions to 
promote a critical, autonomous and reflective training process. In 
addition to the theoretical framework of Paulo Freire on the 
concept of dialogue, other empirical studies about the application 
of this concept in online courses were used. The analyzed data 
were the posts of two discussion forums from Mathematics and 
Portuguese classes of such course. Results highlight an 
approximation of these two classes to educational dialogical 
contexts fostered by methodologies based on Paulo Freire’s 
benchmark. The participants from Mathematics and Portuguese 
areas looked forward to develop a friendly, critical and reflexive 
discourse without hierarchies. However, such classes were 
different in autonomy practice, being Mathematics class more 
proactive in the search for new knowledge than Portuguese’s. 

RESUMO 
Este estudo discute o uso da abordagem dialógica freireana em um 
curso voltado para a formação de professores-tutores iniciantes 
ligados ao Programa Universidade Aberta do Brasil. O objetivo 
do estudo foi investigar as interações empreendidas entre os 
professores no sentido de fomentar um processo de formação 
crítico, autônomo e reflexivo. Além do referencial teórico de 
Paulo Freire sobre o conceito de diálogo, foram utilizados estudos 
empíricos sobre a aplicação deste conceito em cursos online. Os 
dados analisados foram as mensagens de dois fóruns de discussão 
das turmas de Matemática e Português do referido curso. Os 
resultados apontam uma aproximação das duas turmas com 
contextos educacionais dialógicos, fomentados por metodologias 
fundamentadas no referencial de Paulo Freire. Os participantes 
das áreas de Matemática e Português buscaram desenvolver um 
discurso cordial, crítico-reflexivo e isento de hierarquias. 
Contudo, as turmas se diferenciaram no que concerne à prática da 
autonomia, tendo a turma de Matemática agido de forma bem 
mais proativa na busca por novos conhecimentos do que os 
participantes da turma de Português.  

Palavras-chave 
Diálogo, Formação Online de Professores, Educação a Distância. 

Keywords 
Dialog, Online Teacher Training Course, Distance Learning. 

1. INTRODUÇÃO 
A sociedade do terceiro milênio é fruto de diversas mudanças 
econômicas, políticas, culturais, sociais e educacionais ocorridas 

durante o século XX. Uma dessas mudanças foi marcada pelos 
avanços científicos e tecnológicos que alteraram radicalmente o 
cotidiano das pessoas. O surgimento dos computadores pessoais, 
o acesso mais rápido a informações, propiciado, principalmente, 
pela rede mundial de computadores, Internet, vem mudando 
hábitos, relações sociais e formas de acesso ao conhecimento. 

Acompanhando essas mudanças sociais, podem-se destacar alguns 
avanços na educação nacional, principalmente nos anos de 1990, 
posteriores à nova Constituição Brasileira. Este período foi 
marcado por propostas políticas como a Conferência Mundial 
sobre Educação para Todos realizada em 1990 e a Conferência 
Geral da UNESCO, em 1991, consolidando um plano de ação 
para organizar as políticas educacionais. Necessidades 
educacionais básicas de aprendizagem entraram em evidência, 
reivindicando-se que todos (crianças, jovens e adultos) possam ter 
iguais condições de ler, escrever, expressar-se oralmente, fazer 
cálculos e solucionar problemas. Impulsionado pela luta da nação 
brasileira em prol da construção de uma sociedade igualitária 
mediante o acesso à escola pública e de qualidade, o governo 
reformula a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 4024/61, 
permitindo a universalização de acesso à educação básica e a 
expansão do ensino superior [5]. 

Tais ações promoveram o interesse de agências internacionais 
defensoras de estratégias para o desenvolvimento de um novo tipo 
de cidadão, flexível e adaptável à sociedade da informação [7]. O 
governo brasileiro lança então políticas educacionais reformistas, 
baseadas na formação básica da classe trabalhadora, visando a 
educação para o mundo do trabalho e para a cidadania [34]. 

Todas essas mudanças contribuíram para o acesso de um novo 
público à escola, exigente e conectado às tecnologias digitais. Este 
fato impulsiona a necessidade da qualificação docente bem como 
a formulação de alternativas para acompanhar essas demandas. A 
formação de professores deve ajudar a construir uma reflexão 
sobre o conhecimento de forma crítica, de tal sorte que o 
professor seja capaz de transferi-lo a outras situações e vivências 
em sua prática pedagógica [30]. Estudos sobre este tema apontam 
para a discussão sobre como o professor reflete sobre a sua prática 
[29,36] com intuito de gerar mudanças significativas no cotidiano 
da sala de aula. Para isso, faz-se necessário pensar em processos 
de formação de professores que sejam pautadas em modelos 
flexíveis e que negociem o conhecimento básico das diferentes 
áreas com as novas formas de interação, comunicação e práticas 
de construção de conhecimento [6,23,27]. 

Os avanços tecnológicos impulsionados pelo desenvolvimento do 
computador e da Internet, têm proporcionado novas discussões 
quanto ao uso da modalidade educacional a distância (EaD) na 
formação profissional visando acompanhar a fase atual de 
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crescimento que o mundo enfrenta. O potencial das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) é demonstrado em [32] para 
a distribuição de conteúdos multimidiáticos e para a ampliação da 
comunicação entre as pessoas. Para este autor, todos esses 
avanços contribuíram para que, tanto professores como alunos, 
não se contentem com o simples fornecimento e recebimento de 
informações, mas que ajam como liderança de múltiplos processos 
e que valorizem o trabalho docente e a sua profissão. 

Com o objetivo de acompanhar esta expansão, o governo 
brasileiro instituiu em 2006 o Sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), que se propõe a ofertar cursos de graduação na 
modalidade a distância por meio de instituições públicas de 
ensino superior (IES). Este programa tem exercido um papel 
fundamental na formação de professores, em diferentes áreas.  

Conforme [32] considera-se importante investigar aspectos 
pedagógicos e didáticos envolvidos na formação de professores na 
modalidade a distância. A relevância desta investigação não está 
somente nos desafios que envolvem a apropriação dos conceitos, 
mas principalmente em compreender que metodologias devem ser 
adotadas pelos docentes com o objetivo de promover cenários 
educacionais mais problematizadores e reflexivos.  

Utilizar tecnologias em um ambiente de ensino-aprendizagem 
requer sensibilidade didática para optar por estratégias 
pedagógicas variadas que permitam explorar todas as 
potencialidades desses recursos. De acordo com [6], essas 
estratégias envolvem a elaboração de atividades, a mediação de 
uma discussão e a socialização dos conhecimentos construídos. 
Esses aspectos vão além dos saberes específicos de determinada 
área e envolvem estratégias de diálogo entre os participantes do 
processo. Para [17,18] a educação deve ser baseada numa ampla 
comunicação entre os participantes, em lugar da simples 
transferência do saber. A educação (presencial ou a distância) 
deve ser interativa e resultado de uma vivência coletiva. Nesta 
perspectiva, o educador precisa romper com a prática tradicional 
de transmissão de conteúdos e ser o mediador de discussões, 
sistematizador de experiências e que privilegia uma comunicação 
fundamentada no diálogo. 

Ultimamente tem sido comum a oferta de formações docentes com 
o objetivo de capacitar professores no uso das tecnologias digitas 
para a educação online. Logo, torna-se relevante a realização de 
pesquisas no contexto dessas formações que investiguem as 
metodologias utilizadas. O presente estudo busca analisar as 
características dialógicas de dois fóruns de discussão em um curso 
de formação online para professores de matemática e de 
português, ligados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. O 
fundamento teórico deste estudo são os pilares do diálogo 
freireano os quais norteiam processos de comunicação e são a 
base de uma educação progressista [17,18]. De acordo com 
[17,18], este modelo de educação é caracterizado como uma 
pedagogia dialógica e crítico-reflexiva e deve envolver todos os 
protagonistas do processo educativo em uma pedagogia da 
pergunta, da problematização, em lugar da pedagogia da resposta, 
aquela que castra a curiosidade dos educandos. Para tanto, é 
necessário pensar as formações dos professores de forma 
permeada pela participação e pelo compromisso social, político e 
cultural, por meio de uma educação permanente. Nesta vertente, o 
artigo discute como transpor esta concepção para os cursos de 
formação docente online. 

Inicialmente, o conceito de diálogo será apresentado e relacionado 
à formação docente. Em seguida, pesquisas sobre formação online 

de professores dentro da abordagem dialógica são discutidas, 
destacando-se suas lacunas para a literatura da área. Em 
continuação, o estudo proposto é descrito e os dados analisados à 
luz do referencial teórico sobre o diálogo [17,18]. Na conclusão, 
será apontada a relevância de práticas pedagógicas alinhadas à 
abordagem freireana, destacando-se novas metodologias para a 
formação online de professores. 

2. O DIÁLOGO EM CURSOS DE 
FORMAÇÃO ONLINE  
O referencial teórico de Paulo Freire sobre o diálogo [17,18] 
apresenta contribuições relevantes para o desenvolvimento de 
abordagens pedagógicas críticas e reflexivas. Esta concepção se 
opõe ao que o autor denomina educação bancária, de simples 
transferência de conhecimentos, e valoriza a participação 
autônoma dos estudantes na construção de seus percursos de 
aprendizagem. São cinco os pilares do diálogo apregoados por 
Paulo Freire: o amor, a humildade, a fé nos homens, a esperança e 
o pensar crítico. 

O amor é um tema recorrente na literatura freireana, que 
compreende o querer bem aos educandos como algo que dá 
sentido à prática educativa.  Assim, em contextos de formação 
humana, é importante que o conhecimento seja trabalhado dentro 
de uma perspectiva relacional, de confiança e respeito mútuo para 
que o ato educativo seja bem sucedido.   

Demonstrar sentimentos afetivos em cursos online não é algo 
simples de acontecer, pois requer primeiramente uma mudança de 
postura por parte dos professores. Ao se discutir este tema na 
literatura da EaD, o professor é sempre apontado como o principal 
responsável por favorecer a construção de um ambiente dialógico 
e afetivo [16], daí a importância de se discutir esta temática na 
formação online. Entre os fatores que corroboram com a prática 
do amor em cursos a distância, segundo [3], estão: a habilidade de 
expressar sentimentos de forma escrita, com cordialidade e 
afeição; buscar conhecer sobre o pensamento do outro e respeitar 
suas concepções; e, criar uma sensação de presença online por 
meio de um acompanhamento constante nos espaços de discussão. 
A expressão de afetividade em cursos a distância se caracteriza 
para além de palavras afetuosas, manifestação de carinho ou 
mesmo elogios superficiais. Para [3], a afetividade dentro de um 
trabalho pedagógico é entendida pela postura, dedicação e senso 
de pertencimento ao ato educativo pelos participantes do processo 
de ensino-aprendizagem. 

Segundo [15], o professor de matemática é frequentemente 
reconhecido como alguém mais racional e menos afetivo em suas 
relações. Tal postura é realçada por abordagens pedagógicas que 
privilegiam o ensino de conceitos abstratos dentro de uma lógica 
algorítmica, muitas vezes descontextualizada do cotidiano dos 
alunos.   

Na área de língua portuguesa, também há fatores que limitam esse 
tipo de expressão, entre os quais destaca-se a valorização do 
aprendizado de normas fixas da gramática tradicional. De acordo 
com [28], a habilidade comunicativa precisa ser conjugada ao 
estudo e compreensão dos conceitos gramaticais para que os 
estudantes sejam capazes de produzir textos adequados a 
contextos de interação social específicos. 

Segundo [3], entre os fatores que corroboram com a prática do 
amor em cursos a distância estão: a habilidade de expressar 
sentimentos de forma escrita, com cordialidade e afeição; buscar 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

128

conhecer sobre o pensamento do outro e respeitar suas 
concepções; e, criar uma sensação de presença online por meio de 
um acompanhamento constante nos espaços de discussão. 

O diálogo freireano também está pautado no princípio da 
humildade. Para [18], o professor que desrespeita a curiosidade 
do educando, que ironiza o aluno, que o minimiza, transgride os 
princípios éticos da existência humana. Assim, o diálogo depende 
da disposição de educadores e educandos para ouvir, 
compreender-se mutuamente e respeitar opiniões contrárias. O 
aprendizado está fundamentado, portanto, na partilha de 
conhecimentos em que todos estão aptos a aprender e a ensinar. 

De acordo com [25], muitos professores de matemática alimentam 
a crença de que este conhecimento é limitado a alguns eleitos e 
seu aprendizado depende de habilidades lógicas e de raciocínio 
rápido, inerente a um grupo restrito de pessoas. Noutra direção, 
[4,31] defendem que a produção do conhecimento matemático, 
em cursos online, aconteça num processo de interação entre 
estudantes e professores, buscando tirar proveito do potencial 
comunicacional que as TIC oferecem. Esses autores discutem 
estudos na área de educação matemática apresentando como as 
tecnologias digitais possibilitam a interação e como elas podem 
modificar formas tradicionais de ensino.  

Investigando possibilidades para a formação de professores de 
português, [35] pontua em relação à EaD a existência de 
condições igualitárias entre professor e alunos, favorecendo-lhes 
uma livre expressão de seus posicionamentos. A partir dessa 
relação, professor e alunos podem assumir a função de autores e 
condutores do processo de apropriação, reelaboração e construção 
do conhecimento, num mesmo grau de simetria. 

O terceiro pilar do diálogo freireano é a fé nos homens: “...fé na 
sua vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, 
mas direito dos homens” [17, p. 93]. Revestido de fé nos homens 
o educador dialógico cria cenários problematizadores, em que os 
estudantes, autonomamente, compartilham suas experiências, 
resolvem problemas em conjunto e vivenciam momentos de 
crescimento e aprendizado constante. Esta visão de educação 
defendida por Paulo Freire é bem diferente da visão tradicional 
em que os alunos são tábulas rasas, desprovidos de 
conhecimentos que somente o professor detém. 

Nesta perspectiva, [4] incentiva a realização de mudanças 
epistemológicas na concepção de cursos online da área de 
matemática. Ao invés de ensinar procedimentos para a resolução 
de problemas, o professor deve desenvolver uma postura 
investigativa nos alunos, levantando questões, organizando 
cenários para a exploração de conceitos e propondo atividades 
contextualizadas.  

Na área de língua portuguesa, [22] defende a busca pelo 
desenvolvimento da capacidade criadora na leitura e interpretação 
de textos, cujo resultado é a habilidade de dar-lhes significado e 
contextualizá-los com seu entendimento do mundo. Deste modo, 
o professor em formação se perceberá como coautor na elaboração 
de novos conhecimentos. 

Outro pilar da educação dialógica é a esperança. “A esperança é 
uma espécie de ímpeto natural possível e necessário [...] é um 
condimento indispensável à experiência histórica” [18, p. 72]. Na 
visão de Paulo Freire, o saber inexiste a priori, mas é construído 
por pessoas movidas por um sentimento de esperança, traduzido 
em ação, uma ação que acontece dentro da convivência coletiva 
em processos de comunicação entre os homens. A esperança 

desperta energias e potencialidades a despeito de qualquer cenário 
desfavorável à elaboração de novos conhecimentos, movendo as 
pessoas na busca pelo ser mais. 

Investigando sobre sistemáticas de avaliação da aprendizagem em 
cursos de formação online para professores de matemática, [1] 
destaca a importância de contemplar a realização de pesquisas em 
navegações hipertextuais pelo espaço virtual e a socialização 
dessas experiências. O autor compreende como relevantes os 
valores atribuídos aos conteúdos encontrados pelos professores 
bem como a forma como compartilham seus achados com os pares 
do processo educacional.  

O mesmo entendimento se verifica na formação de professores de 
português. Para [8], os estudantes de cursos a distância não devem 
limitar-se apenas ao conteúdo visto nas aulas, mas ampliar suas 
reflexões com base em outros referenciais provenientes de 
diferentes fontes de pesquisa. De acordo com [33], por meio do 
hipertexto, os estudantes usufruem de novas possibilidades de 
pesquisa, tendo acesso a fontes diversas de consulta, o que 
favorece o desenvolvimento da produção escrita. 

Como último pilar da educação dialógica, [18] aponta o pensar 
crítico. “Uma das tarefas precípuas da prática educativo-
progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade 
crítica, insatisfeita, indócil” (p. 32). Esta abordagem rompe com 
concepções pedagógicas em que o aluno age como um receptor 
passivo de conhecimentos. O saber é concebido numa perspectiva 
dinâmica, em constante transformação, e depende de uma visão 
totalizada do contexto. Este conhecimento move os indivíduos em 
formação a se posicionarem criticamente no contato com 
diferentes posições sobre determinado tema. 

Discutindo sobre o desenvolvimento da capacidade reflexiva do 
aluno no aprendizado de língua portuguesa, [21] propõe que as 
ações de ensino busquem relacionar o conteúdo visto em sala de 
aula com a ação prática de uso da linguagem. Isto pode ser feito 
no contexto das relações interpessoais estabelecidas no ato de 
aprender. Em [21], é enfatizado que o conhecimento de língua 
portuguesa não é garantido quando os alunos aprendem a 
classificar os verbos, identificar o sujeito da frase ou compreender 
os elementos estruturantes das palavras estudadas isoladamente. 
Ao contrário, este conhecimento só é percebido quando os 
estudantes são capazes de usá-lo para fins comunicativos. 

Por sua vez, o conhecimento matemático é potencializado, 
conforme [1], no contraste de informações, na análise das 
diferentes concepções sobre um tema e no contato com situações 
concretas de aplicação dos conteúdos propostos. O discurso, 
estabelecido e resignificado por meio da interação, implica em 
desequilíbrios cognitivos, objetivando a construção de redes 
argumentativas. Valoriza-se, portanto, o desenvolvimento do 
senso crítico e a confrontação de ideias como elementos 
indispensáveis ao aprendizado dos participantes. 

Nesta seção, o diálogo freireano foi apresentando como 
fundamento teórico para o desenvolvimento de metodologias em 
cursos de formação a distância alinhados com uma perspectiva 
problematizadora do conhecimento. A seguir, serão discutidas 
algumas pesquisas, relacionadas à formação online de professores, 
observando-se suas aproximações e afastamentos da abordagem 
dialógica freireana discutida nesta seção. 
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3. PESQUISAS SOBRE A FORMAÇÃO 
ONLINE DE PROFESSORES 
Nesta seção, serão discutidas três pesquisas sobre formação online 
de professores, em diferentes áreas de conhecimento, as quais, 
embora não tenham usado o referencial teórico de Paulo Freire, 
apresentam resultados que se aproximam da discussão proposta 
neste trabalho. 

O estudo apresentado em [26] discute como é possível constituir 
uma comunidade de prática em um ambiente computacional no 
processo de formação continuada de professores de Matemática. 
Segundo os autores, comunidades de prática são grupos de 
pessoas que compartilham uma preocupação ou um objetivo por 
meio de uma interação constante com os membros dessa 
comunidade, fazendo com que essa ação seja cada vez mais 
aprimorada. No estudo em questão, alunos-professores discutiam 
aspectos teórico-metodológicos do desenvolvimento profissional 
dos professores, sobre didática e suas múltiplas perspectivas em 
pesquisas sobre Educação Matemática. Durante as discussões, os 
participantes compartilharam experiências sobre práticas 
pedagógicas em um fórum de discussão. 

Os resultados apontam a importância de ampliar contextos 
educativos em processos de formação inicial e continuada de 
professores de matemática, nos quais docentes possam não 
somente aprimorar conceitos, mas também compartilhar 
experiências, ideias, informações, materiais, conhecimentos, 
propiciando o desenvolvimento e a transformação da prática 
pedagógica por meio do diálogo. A pesquisa também aponta a 
importância desses professores, preparados até então para o 
ensino presencial, experimentar e atuarem em ambientes virtuais 
de aprendizagem, descobrindo novas formas de educação. A 
autora conclui que é possível constituir uma comunidade de 
prática em um ambiente online no processo de formação 
continuada de professores de Matemática. 

Em um estudo qualitativo, [2] analisou as postagens de um fórum 
de discussão da disciplina de Teoria Literária do curso de 
Licenciatura em Letras a distância, de uma universidade pública 
brasileira. O autor mostrou em seu estudo que a pouca 
participação dos estudantes em fóruns de discussão deve-se, 
parcialmente, a exigências de uso formal da linguagem. Para ele, a 
exigência excessivamente formal do uso da linguagem escrita, 
impede os estudantes de perceberem o ambiente como um espaço 
importante para discussão e interação, ao contrário do que fazem 
quando interagem em outros ambientes e redes sociais disponíveis 
na Web.  
De acordo com [2], os fóruns de discussão em cursos a distância 
devem se aproximar das interações em salas de aulas presenciais, 
onde os alunos e professores constroem relações de acordo com o 
tema em estudo, se expressam e falam sem se preocupar com uma 
linguagem estritamente formal. O autor defende que muita 
preocupação com a clareza, a objetividade, a concisão e a 
correção, pode fazer com que o fórum seja um ambiente de 
artificialidade, enquanto gênero virtual. Em sua investigação, o 
professor do fórum corrigia alguns aspectos textuais e exigia uma 
escrita formal, isto fez com que os alunos reagissem à questão-
chave com postagens de conteúdos que não foram elaborados por 
eles, mas simplesmente colhidos em sites sugeridos para leitura. 
Também foi observado que os alunos pareciam ignorar 
completamente a presença dos colegas na discussão, jamais se 
reportando a eles ou comentando qualquer uma de suas 
intervenções. 

Ao finalizar seu estudo, [2] destaca a importância de diminuir a 
distância entre professores e estudantes, especialmente no tocante 
à linguagem e a aspectos discursivos, para dinamizar a interação 
e, consequentemente, a aprendizagem em cursos de EaD. O autor 
ressalta a relevância de se construir um discurso cordial, em 
fóruns de discussão educacionais, tendo em vista um maior 
engajamento dos participantes nos temas em discussão. 
Com o objetivo de implementar uma estratégia de trabalho 
colaborativo em disciplinas de diferentes áreas, ofertadas online 
no Curso de Pedagogia na Educação Geral Básica, da Universidad 
de la Serena, discute-se em [14] um estudo investigativo, 
buscando relacionar os componentes essenciais do trabalho 
colaborativo com os componentes básicos da comunicação online. 
Fundamentando-se principalmente na perspectiva do 
construtivismo social vygotskiano e em estudos derivativos desta 
corrente, os autores elaboraram um instrumento avaliativo para 
investigar a presença de ações colaborativas em mensagens 
trocadas em fóruns de discussão de duas disciplinas do referido 
curso, ligadas às áreas de matemática e ciências. 
A metodologia envolveu a solicitação de atividades específicas 
aos dois públicos de participantes, os quais deveriam trabalhar a 
distância, por meio de fóruns de discussão disponíveis na 
Plataforma MOODLE. Os estudantes da disciplina de 
Compreensão do Meio Natural II foram convidados a desenvolver 
um site Web para promover a avaliação da biodiversidade de sua 
cidade, enquanto os estudantes da disciplina de Educação 
Matemática II trabalharam a resolução de problemas com o apoio 
de imagens. 
A análise das mensagens dos fóruns foi feita com base em 
categorias indicativas do trabalho colaborativo, que avaliam, 
dentre outras coisas, o êxito no desenvolvimento da atividade de 
grupo (Interdependência Positiva), o engajamento de todos para a 
aprendizagem coletiva (Interação Promotora), a contribuição de 
cada participante (Responsabilidade Individual), o uso de 
Habilidades Colaborativas (organização, eficiência, 
aprofundamento de conhecimentos e conflito cognitivo) e uma 
reflexão sobre os resultados obtidos (Processamento Grupal). Já 
os componentes da comunicação online foram observados 
conforme dimensões cognitiva (exploração de ideias, resolução de 
problemas), social (interação, afetividade) e didática (projeto de 
ensino adequado). 
Os resultados deste estudo apontam que a presença dos 
componentes básicos da comunicação online nas interações por 
meio dos fóruns favoreceu o desenvolvimento do trabalho 
colaborativo. Ou seja, a dimensão cognitiva impulsionou a 
interação promotora, por meio da construção compartilhada de 
significados, contribuindo também com o desenvolvimento das 
habilidades colaborativas que redundaram no aprofundamento dos 
conhecimentos. 
A dimensão social, por sua vez, viabilizou o fortalecimento do 
grupo, especialmente pela forte presença de elementos afetivos 
nas mensagens. Segundo os autores, os grupos nos quais a 
dimensão social esteve menos presente, tiveram maior dificuldade 
para engajar-se em trabalho eficientes. 
Por fim, os autores destacam que a constituição de um trabalho 
colaborativo é processual, e depende de um planejamento 
adequado. No caso dos contextos por eles investigados, os 
participantes passaram por certas etapas de conhecimento mútuo e 
engajamento, essenciais para o êxito observado: troca inicial de 
mensagens, aprofundamento da discussão, estabelecimento de 
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acordos entre o grupo, finalização dos produtos e avaliação do 
processo. 
Os estudos discutidos nesta seção demonstram a importância de se 
observar diferentes facetas da comunicação estabelecida entre os 
participantes de cursos online, tendo em vista o desenho de 
formações de professores cada vez mais condizentes com o 
cenário educacional dos dias atuais. As pesquisas demonstram que 
as formações docentes em contextos virtuais devem investir não 
somente no aprendizado de conteúdos, mas também no 
desenvolvimento de outras habilidades comunicativas necessárias 
ao exercício da docência presencial e a distância. Os 
pesquisadores trazem à discussão componentes afetivos e crítico-
reflexivos, também presentes na abordagem freireana. Todavia, 
não partem deste referencial para o desenvolvimento de suas 
investigações, embora se concentrem em analisar contextos 
educacionais e de formação humana, objeto central da teoria 
freireana. Ou seja, os estudiosos não ampliaram seu olhar para 
todas as facetas da abordagem dialógica apontada em [17,18].  
Com o objetivo de contribuir com novas dimensões a serem 
consideradas na formação online de professores, em especial de 
professores que atuarão na modalidade educacional a distância 
(professores-tutores), apresenta-se, a seguir, o estudo aqui 
proposto. 

4. O ESTUDO 
O presente estudo consiste em um recorte da pesquisa intitulada 
Dialogicidade na Formação do Professor para o 
Acompanhamento Pedagógico na UAB/UFC. Esta pesquisa foi 
realizada dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) da UFC, com apoio financeiro da Fundação 
Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FUNCAP). 

O estudo foi conduzido em duas das sete turmas de um curso de 
formação online para professores-tutores, ofertado em 2010 pela 
Universidade Federal do Ceará. Este curso tem como objetivo 
capacitar professores de diferentes áreas para atuarem como 
professores-tutores no Sistema Universidade Aberta do Brasil da 
UFC (UAB/UFC). Possui uma carga-horária de 90 horas-aula, 
ministradas predominantemente a distância por meio da 
plataforma virtual SOLAR (Sistema Online de Aprendizagem1). O 
universo da pesquisa foram turmas voltadas para futuros tutores 
das áreas de Português e Matemática. 

O objetivo que norteou esta investigação foi analisar como o 
diálogo estabelecido dentro de um dos fóruns de discussão do 
curso, intitulado “Ação Tutorial”, diminuiu a distância existente 
na relação professor-alunos e como essa prática pedagógica 
potencializou momentos de reflexão a fim de construir um 
ambiente participativo e não voltado à hierarquia de papéis. 

Participaram do estudo 18 cursistas da turma de Português, 26 da 
turma de Matemática e os respectivos tutores-formadores. Foram 
analisadas as 161 mensagens do fórum de Português e as 295 do 
fórum de Matemática, trocadas entre os participantes num período 
de 15 dias. 

Nas subseções, a seguir, serão descritos os aspectos 
metodológicos do estudo, os parâmetros de análise aplicados às 
mensagens produzidas e os resultados obtidos a partir da 
aplicação desses parâmetros. 
                                                                 
1 http://www.virtual.ufc.br/solar  

4.1 Aspectos Metodológicos 
Em busca de definir a metodologia da pesquisa de acordo com o 
quadro teórico desenvolvido, empregou-se o paradigma 
interpretativo para analisar o objeto de estudo. A epistemologia do 
paradigma interpretativo é a compreensão do sujeito sobre o 
objeto e do pesquisador sobre o contexto pesquisado. Neste 
sentido, o paradigma interpretativo, não percebe o pesquisador 
neutro em relação ao seu objeto, pois supõe sua imersão dentro do 
objeto de investigação com o objetivo de entender a realidade 
dentro de um contexto cultural e histórico [37]. O paradigma de 
investigação interpretativo prioriza métodos qualitativos, em que 
os dados são sujeitos a análises posteriores que dependem dos 
pesquisadores, do contexto específico de pesquisa e da 
perspectiva dos participantes. Este paradigma utiliza o termo 
produção de dados ao invés de coleta de dados e reflete sobre a 
busca do pesquisador por compreender o mundo a partir de uma 
avaliação, no intuito de elucidar “o processo de construção de 
sentido e clarificar quais e como os significados são incorporados 
na linguagem e ações dos atores sociais” (p. 222). 
O uso desta abordagem indica que as pesquisadoras não 
investigaram as ações pedagógicas dos professores-tutores com 
base em hipóteses preestabelecidas. A pesquisa observou as ações 
dos professores-tutores selecionados em um momento específico 
de seu percurso como participantes do Sistema UAB/UFC, ou 
seja, no processo de formação. A investigação consta de outras 
etapas e terá continuidade na análise da atuação dos docentes 
dentro do programa.  
Este trabalho situa-se dentro de um campo de investigação 
denominado Aprendizagem Colaborativa Suportada por 
Computador ou Computer Supported Collaborative Learning 
(CSCL), o qual emprega uma ampla variedade de metodologias. 
Em [13] pesquisadores apontam a Análise de Conteúdo como 
uma das técnicas mais comumente utilizadas para a análise de 
interações assíncronas da comunicação mediada por computador, 
em contextos formais de educação. O estudo  apresenta uma 
panorâmica de diferentes instrumentos de análise de conteúdo 
aplicados a este tipo de comunicação. Os autores levantam críticas 
em relação aos estudos em pelo menos quatro aspectos: 1) 
Fundamentação teórica dos instrumentos propostos, no que 
concerne à conexão entre as categorias de análise elencadas e a 
base teórica do instrumento; 2) Apresentação dos avanços 
empíricos em relação a trabalhos anteriores; 3) Grandes variações 
na quantidade de categorias e nível de detalhamento dos 
instrumentos; 4) Validação.  
Segundo os pesquisadores, uma importante contribuição teórica e 
empírica para a pesquisa em CSCL consiste em apresentar, de 
maneira justificada, a solidez da base teórica do instrumento 
proposto, a definição da unidade de análise bem como aplicações 
empíricas do modelo. 
A análise dos dados produzidos neste estudo utilizará como 
referencial teórico a categoria Diálogo do Sistema de Análise de 
Interações Contingentes (SAIC), proposto por [9]. Tal categoria 
foi testada empiricamente em estudos posteriores [12,19]. Ao lado 
das categorias Conversação, Textualização e Aprendizagem, a 
categoria Diálogo do SAIC permite uma melhor compreensão 
acerca do fenômeno interação em contextos educacionais e 
contempla, especialmente, a natureza das relações sociais 
estabelecidas entre professores e estudantes durante a 
interlocução. As demais categorias investigam os aspectos 
interativos, linguísticos e cognitivos dessas interações.  
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O SAIC como um todo também foi testado empiricamente em 
[9,10,11]. Em [9], a análise das mensagens foi confrontada com 
dados obtidos em entrevistas semiestruturadas, realizadas com 
estudantes e seus respectivos professores-tutores, inseridos em 
diferentes contextos (disciplinas) e tipos de interação (síncronas e 
assíncronas).  
Em todos esses estudos, as unidades de análise foram as 
mensagens produzidas pelos diversos interlocutores durante a 
comunicação. Esta escolha se deve a um dos fundamentos teóricos 
do SAIC que consiste na Análise da Conversação [20,24]. Tal 
perspectiva teórica busca compreender a linguagem como uma 
ação efetivamente interindividual e como forma de interação entre 
falantes em suas atividades diárias e em seus diversos contextos 
de uso. O trabalho apresentado em [20] analisou o funcionamento 
de sistemas de tomada de turnos, como uma forma de regulação 
de trocas verbais típicas da vida em sociedade. A economia desses 
sistemas é, segundo este teórico, um elemento fundamental para o 
estudo da fala-em-interação, fenômeno que viabiliza a 
participação das pessoas nas mais variadas atividades do dia-a-
dia. O objeto de análise da fala-em-interação é a conversa 
espontânea, mais especificamente cada turno de interlocução. A 
conversa espontânea tem despertado o interesse de linguistas [20] 
tanto por favorecer a compreensão do estabelecimento de relações 
sociais formais e informais (na família, no trabalho etc.) como 
também por servir de base para outras formas ação pela 
linguagem, em circunstâncias diversas. 
No presente estudo, entrevistas semiestruturadas também foram 
realizadas com professores-tutores participantes da investigação. 
Por limitações de espaço, apresentaremos somente a análise das 
mensagens trocadas entre os participantes e sua aproximação com 
a abordagem dialógica de [17,18]. 

4.2 Análise dos Dados 
Como citado anteriormente, a análise das mensagens baseou-se no 
referencial teórico de Paulo Freire [17,18] e em um recorte do 
Sistema de Análise de Interações Contingentes (SAIC) proposto 
em [11], no que concerne aos parâmetros do diálogo. Neste 
estudo, os parâmetros referentes ao diálogo apresentados em [9] 
foram refinados e encontram-se descritos a seguir: 

• AFETIVIDADE (amor): a mensagem contém elementos 
linguísticos e/ou paralinguísticos, típicos de um discurso que 
revela proximidade e respeito mútuo entre os interlocutores. 
− PRESENÇA: quando se verifica a presença dos dois 

elementos – respeito e proximidade; 
− PRESENÇA PARCIAL: quando se verifica respeito 

sem proximidade; 
− AUSÊNCIA: quando não há respeito nem proximidade 

ou quando há proximidade sem respeito (ironia, 
rispidez); 

− INDEFINIDO: mensagens truncadas ou sem sentido 
cujo conteúdo inviabiliza a análise. 
 

• SIMETRIA DISCURSIVA (humildade): a mensagem reflete 
uma igualdade de papéis entre os participantes (alunos e 
professor-tutor), ou seja, o discurso não possui conotação de 
superioridade ou de inferioridade. 
− PRESENÇA: quando se verifica igualdade de papéis; 
− AUSÊNCIA: quando não se verifica igualdade de 

papéis; 

− INDEFINIDO: mensagens truncadas ou sem sentido 
cujo conteúdo inviabiliza a análise. 
 

• VALORIZAÇÃO DA AUTONOMIA (fé nos homens): a 
mensagem estimula as contribuições uns dos outros, 
elogiando comentários, propondo questões desafiadoras, 
solicitando explicações, problematizando situações etc. 
− PELOS PARES: quando há estímulo por algum colega; 
− PELO FORMADOR: quando há estímulo por parte do 

professor-tutor formador; 
− AUSÊNCIA: quando não há estímulo nem pelos pares 

nem pelo formador; 
− INDEFINIDO: mensagens truncadas ou sem sentido 

cujo conteúdo inviabiliza a análise. 
 

• EXERCÍCIO DA AUTONOMIA (esperança): a mensagem 
revela o interesse pelo aprofundamento dos saberes coletivos 
mediante: a indicação de referências não previstas (textos 
complementares, links etc.); discussão teórica sem a 
indicação explícita de referências; discussão por meio de 
depoimentos advindos da experiência pessoal do 
participante. 
− PRESENÇA: quando o interlocutor aprofunda a 

discussão mediante a apresentação de um dos três 
elementos anteriores; 

− AUSÊNCIA: quando não aprofunda os saberes 
coletivos mediante algum dos elementos anteriores; 

− INDEFINIDO: mensagens truncadas ou sem sentido 
cujo conteúdo inviabiliza a análise. 
 

• REFLEXIVIDADE CRÍTICA (pensar crítico): a mensagem 
demonstra a elaboração de um pensamento crítico por parte 
do interlocutor por meio de argumentos fundamentados. 
Pode ser de duas formas: 
− INTRAPESSOAL: o interlocutor faz uma reflexão 

crítica sobre o objeto em discussão (questão-chave); 
− INTERPESSOAL: o interlocutor faz uma reflexão sobre 

as produções dos demais participantes; 
− INEXISTENTE: o interlocutor não realiza qualquer tipo 

de reflexão em sua mensagem ou quando argumenta 
sem justificar. 

 
Na sequência, discutiremos como a afetividade (amor), a simetria 
discursiva (humildade), a valorização da autonomia (fé nos 
homem), o exercício da autonomia (esperança) e a reflexividade 
crítica (pensar crítico) permitiram a construção de relações sociais 
entre os participantes viabilizando a interação dentro da 
perspectiva freireana. 

4.3 Discussão dos Resultados 
Os dados apresentados nesta seção referem-se às características 
das mensagens compartilhadas entre os participantes. Na turma de 
Português, as mensagens do fórum tiveram um total de 161 
mensagens e na turma de Matemática, um total de 295 mensagens. 
A seguir, apresentaremos gráficos que ilustram a presença dos 
parâmetros de análise, na forma de porcentagem, aplicados ao 
universo total das mensagens em cada turma. 

A expressão da afetividade (amor) pôde ser constatada por meio 
do uso de saudações, vocativos e de uma linguagem cordial entre 
os interlocutores. O Gráfico 01 aponta que na quase totalidade das 
mensagens houve presença de afetividade nos dois contextos 
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investigados (98% Português e 91% Matemática), ou seja, a 
maioria das mensagens apresentou elementos linguísticos que 
demonstraram proximidade e respeito mútuo entre os 
interlocutores.  

Gráfico 01 – Percentuais do parâmetro Afetividade (amor) nas 
mensagens dos fóruns de Português e Matemática  

 
A expressão da Afetividade pôde ser constatada por meio do uso 
de saudações, vocativos e de uma linguagem cordial entre os 
interlocutores. Além disso, a presença de afetividade no discurso 
construído pelos participantes colabora no desenvolvimento de 
sua competência comunicativa, ação esta importante para a 
interação nos espaços virtuais conforme [8,14].  Assim, de acordo 
com [3], os participantes desta pesquisa demonstraram habilidade 
para expressar sentimentos de forma escrita, com cordialidade e 
afeição. De acordo com o autor, a importância da postura, da 
dedicação, da afetividade e do senso de pertencimento a uma 
comunidade são fundamentais para o trabalho pedagógico em 
contextos de EaD. Para tanto, é essencial considerar as diferentes 
dinâmicas humanas na criação dos desafios investigativos, 
individuais e coletivos.  

No que concerne à Simetria Discursiva (humildade), o estudo 
demonstrou, na totalidade das mensagens trocadas nos fóruns de 
ambas as turmas, a predominância de um relacionamento de 
igualdade entre os interlocutores, a despeito da diferença de 
papéis entre professor-tutor formador e os professores-tutores em 
formação.  

Gráfico 03 – Percentuais do parâmetro Simetria Discursiva 
(humildade) nas mensagens dos fóruns de Português e 

Matemática  

 
 

Os participantes demonstraram disposição para ouvir, 
compreender-se mutuamente, inclusive respeitando opiniões 
contrárias.  Este tipo de prática, em cursos online de formação de 
professores, promove reflexões a respeito da mediação do 
conhecimento, seja de matemática, seja de linguagem, ressaltando 
a visão de que todos, igualmente, podem contribuir com o 
aprendizado coletivo. Confirmando o argumento apresentado em 
[35], estudantes e professores agiram como coautores do 
conhecimento construído no curso, a partir das discussões 
implementadas nos fóruns propostos. Assim como no estudo de 
[35], é possível afirmar que os participantes da pesquisa 
construíram um espaço de discussão saudável e respeitoso, 

contribuindo para a autonomia no sentido de buscarem os seus 
próprios caminhos para a reflexão apoiados na interação. 

Quanto às ações de Valorização da Autonomia (fé nos homens) 
no fórum de Português, ao serem adicionados os percentuais de 
valorização pelos pares e pelo formador, observa-se que pouco 
mais da metade do universo total das mensagens conteve 
elementos que estimularam as contribuições dos participantes (ver 
Gráfico 02). Considera-se que este índice poderia ter sido melhor, 
já que a análise qualitativa das mensagens permitiu constatar que 
esta valorização por parte do professor-tutor formador deu-se bem 
mais por meio de elogios aos comentários dos cursistas do que 
através da problematização do tema em discussão. Neste caso, a 
postura docente falhou quanto à perspectiva dialógica freireana, 
considerando o incentivo a ações de autonomia. Corroborando 
com [22], a capacidade criadora dos estudantes poderia ter sido 
potencializada por meio de estímulos de diversas naturezas aos 
seus comentários, não somente por meio de elogios. Além disso, o 
professor não buscou desenvolver a capacidade criadora dos 
estudantes (professores de português em formação) na leitura e 
interpretação de textos. Isto potencializaria sua habilidade em 
atribuir significado aos discursos produzidos colaborativamente, 
favorecendo a contextualização de novos conhecimentos com seu 
entendimento do mundo. Possivelmente, a visão conceitual deste 
professor sobre autonomia seja limitada para criar e organizar uma 
cultura dialógica. Para [18] ensinar exige respeito à autonomia do 
educando no seu processo de construção do conhecimento. Desta 
maneira, compreende-se que o professor com uma postura 
autônoma estimula a participação ativa e a curiosidade do 
educando de um nível de ingenuidade para um nível 
epistemológico crítico. 

Cenário diferente foi constatado no fórum de Matemática (ver 
Gráfico 02). Em 67% das mensagens (resultado da soma dos 
parâmetros de valorização da autonomia pelos pares e pelo 
formador) houve incentivo às contribuições dos participantes nas 
discussões pelo fórum. O professor-tutor formador procurou 
constantemente levantar questões a partir das colocações dos 
alunos, instigando-os a interagir e valorizando suas contribuições 
com o ato educativo. Buscou criar cenários problematizadores, em 
que os estudantes, autonomamente, compartilharam suas 
experiências, esclareceram as dúvidas dos colegas e vivenciaram 
momentos de crescimento e aprendizado coletivo. Corroborando 
com [4] o professor incentivou a realização de mudanças 
epistemológicas na formação online de professores de matemática. 
Ao invés de ensinar procedimentos para a resolução de 
problemas, desenvolveu uma postura investigativa nos alunos, 
levantando questões, organizando cenários para a exploração de 
conceitos e trabalhando atividades contextualizadas.  

Gráfico 03 – Percentuais do parâmetro Valorização da 
Autonomia (fé nos homens) nas mensagens dos fóruns de 

Português e Matemática  

 
Para os autores, tal postura em cursos online favorece que os 
estudantes utilizem diversos procedimentos de busca e de 
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comunicação ligados a processos educativos que possibilitam a 
criação de conjecturas, a descoberta de resultados matemáticos 
desconhecidos e a possibilidade de testar modos alternativos de 
coletar resultados, além da chance de proporcionar novos 
experimentos. Logo, as ações deste professor estão alinhadas com 
a perspectiva dialógica freireana, ao envolver os estudantes 
(professores de matemática em formação) nas discussões a partir 
de suas expectativas e interesses, para estudar, gerar questões e 
elaborar respostas, aproximando-se das ações dialógicas propostas 
em [17,18].  

Com relação ao Exercício da Autonomia (esperança), os 
resultados apontam que abrangeu apenas 24% das mensagens do 
fórum da turma de Português (ver Gráfico 03), de modo que este 
percentual revelou pouco interesse pelo aprofundamento do tema 
discutido, por meio da exploração de outras referências e/ou 
contribuições advindas da experiência pessoal dos cursistas. Para 
[8], os estudantes de cursos a distância não devem limitar-se 
apenas ao conteúdo visto nas aulas, mas ampliar suas reflexões 
com base em outros referenciais provenientes de diferentes fontes 
de pesquisa. A superficialidade com que os professores em 
formação discutiram os conceitos no fórum permite afirmar que os 
mesmos não se engajaram como coautores do processo de 
conhecimento, refletido numa postura autonomia em contextos 
educacionais [22]. Isto corrobora com o resultado obtido em 
relação aos parâmetros de valorização da autonomia nesta turma, 
em que o incentivo à participação não se deu por meio da 
problematização ou do interesse pelo aprofundamento de 
conhecimentos. Possivelmente, os participantes não tiraram 
proveito dos textos complementares, vídeos e outros recursos 
hipertextuais indicados nas aulas, o que, segundo [33], favoreceria 
o desenvolvimento da produção escrita. Também, conforme [18], 
é fundamental que professores e alunos despertem para uma 
postura dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não passiva, 
enquanto fala ou enquanto ouve. 

Isto, ao contrário, foi constatado no fórum de Matemática (ver 
Gráfico 03). Os participantes mostraram-se ativos frente às 
discussões, comentando tanto as mensagens do professor-tutor 
formador como a dos demais participantes. As mensagens faziam 
referência aos conceitos abordados durante a aula, além de refletir 
uma preocupação dos estudantes em aprofundar o debate por meio 
da sugestão de textos e referências para o enriquecimento da 
discussão. Não se limitaram a repetir conteúdos de mensagens 
anteriores, mas contribuíram autonomamente com o aprendizado 
coletivo. 

Gráfico 04 – Percentuais do parâmetro Exercício da 
Autonomia (esperança) nas mensagens dos fóruns de 

Português e Matemática 

 
De forma semelhante, os resultados obtidos em relação ao 
parâmetro exercício da autonomia corresponde ao que foi 
observado em relação à valorização da autonomia na turma de 
Matemática. Isto significa que o empenho do professor-tutor 
formador em problematizar as discussões, propor questões 
desafiadoras, buscando o aprofundamento no entendimento dos 

temas propostos repercutiu positivamente nas ações de autonomia 
dos cursistas. Para [17], professor deve estimular a curiosidade 
dos educandos e desafiá-lo na busca incessante do saber crítico e 
questionador. 

No que concerne à presença de Reflexividade Crítica nas 
interações durante os fóruns, os resultados revelam que em ambas 
as turmas os interlocutores realizaram reflexões de ordem 
intrapessoal e interpessoal (ver Gráfico 05). Percebe-se que os 
argumentos produzidos foram primordialmente direcionados às 
contribuições dos outros participantes (53% Português e 43% 
Matemática), demonstrando o desenvolvimento do senso crítico e 
a capacidade de relacionar os conteúdos estudados com a ação 
prática, conforme [21].  

Gráfico 05 – Percentuais do parâmetro Reflexividade Crítica 
(pensar crítico) nas mensagens dos fóruns de Português e 

Matemática  

 
De acordo com [35], os participantes criaram instâncias que 
influenciaram a formação de um ciclo reflexivo, promovendo um 
cenário educacional caracterizado pela construção de 
conhecimentos, e não pela transmissão, valorizando o pensamento 
divergente, provocando incertezas e inquietações que motivarão a 
curiosidade, o questionamento, o desenvolvimento de uma 
postura crítica, reflexiva e autônoma. De acordo com a autora, um 
aprendiz autônomo é responsável pelo próprio processo de 
aprendizagem e é capaz de tomar decisões sobre o percurso que se 
deseja seguir de acordo com as suas possibilidades e anseios, 
elaborando conhecimentos por meio de um espírito colaborativo. 
Além disso, os participantes constituíram uma comunidade de 
prática [26], ou uma comunidade de aprendizagem [14], no 
processo de formação continuada de professores. Segundo os 
autores, tais comunidades são grupos de pessoas que 
compartilham uma preocupação ou um objetivo por meio de uma 
interação constante com os membros dessa comunidade, fazendo 
com que essa ação seja cada vez mais aprimorada.  

O mesmo percebeu-se nos fóruns investigados neste estudo, 
aproximando-os de um cenário dialógico conforme [17,18]. Como 
participantes de uma formação online, desenvolveram sua 
autonomia e criticidade, sendo capazes de aprender frente ao 
pensamento divergente, no contexto da interação colaborativa. 

5. CONCLUSÕES 
A análise dos fóruns de discussão apresentada neste estudo 
permitiu constatar o interesse pela construção de um cenário 
educacional problematizador, desejável para o desenvolvimento 
da prática docente em cursos online. Este cenário envolveu 
elementos relacionados principalmente às relações estabelecidas 
entre os participantes do ato pedagógico (professor-tutor formador 
e tutores em formação). Os participantes buscaram desenvolver 
um discurso cordial e fundamentado no respeito mútuo, o qual 
reflete uma proximidade entre eles, em demonstrações de 
afetividade (por meio do envio de saudações, vocativos, uso de 
emoticons etc.) e desprovida de hierarquias. Houve o predomínio 
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de uma postura de igualdade entre os participantes, mesmo 
revestidos de papéis distintos dentro dos fóruns.  

O estudo demonstra ainda o desenvolvimento de um cenário 
crítico-reflexivo, no qual os participantes, tanto da turma de 
Português como de Matemática, se sentiram a vontade para emitir 
pareceres, sejam eles relacionados ao objeto de discussão em si, e, 
principalmente, sobre o posicionamento dos outros colegas e do 
tutor. A reflexividade crítica por eles exercida foi traduzida na 
segurança com que fizeram suas afirmações, buscando 
fundamentar os argumentos tanto em sua experiência prática 
quanto em alguma teoria estudada. 

Diferenças, porém, foram percebidas nos dois contextos (turma de 
Matemática e Português), no que concerne à valorização e ao 
exercício da autonomia. 

Os participantes do fórum de Português falharam quanto às 
formas de incentivo pao debate e ao aprofundamento dos 
conhecimentos. O professor-tutor teve uma participação pouco 
ativa nas discussões, valorizando as contribuições dos cursistas 
principalmente por meio de elogios. Há, porém, diversas formas 
de fomentar a discussão em um curso online, seja por meio do 
levantamento de questões seja problematizando  situações etc. Os 
estudantes também se interessaram pouco pelo aprofundamento 
do debate mediante a indicação de referências complementares, 
para além daquelas previstas no curso, ou mesmo compartilhando 
exemplos advindos de sua experiência prática, o que enriqueceria 
sobremaneira o debate. 

Por outro lado, a turma de Matemática demonstrou claramente as 
contribuições que um cenário dialógico traz à prática da 
autonomia em formações online. Tanto as ações do professor-
tutor formador demonstraram o interesse em instigar os alunos a 
este posicionamento, mediante o levantamento de questões, 
solicitação de explicações, exemplos sobre os posicionamentos 
dos cursistas, como também as ações dos próprios estudantes 
revelaram a opção por um aprendizado mais autônomo. Estes 
buscaram voluntariamente trazer subsídios para enriquecer o 
debate, indicando textos e referências que complementavam os 
conteúdos discutidos. 

Logo, para que se tire o máximo de proveito da abordagem 
progressista freireana é necessário que os cinco pilares do diálogo 
estejam contemplados nas trocas interacionistas realizadas em 
cursos a distância. É possível refletir criticamente sobre um tema e 
demonstrar afetividade sem, contudo, exercitar autonomia. 
Compreende-se que o diálogo alcançará sua plenitude 
conjugando-se os cinco pilares apontados neste estudo, seja na 
área de linguagem ou matemática. 

A abordagem dialógica em cursos a distancia depende também de 
uma mudança de postura por parte do professor e dos alunos. O 
professor deve desenvolver estratégias pedagógicas mais 
colaborativas e menos instrucionistas as quais são amplamente 
favorecidas por referenciais teóricos como o de Paulo Freire e por 
um uso apropriado das ferramentas de interação disponíveis nos 
ambientes virtuais de aprendizagem. Os alunos também precisam 
rever suas posturas, compreendendo a importância do diálogo 
para a sua aprendizagem em lugar de atuarem como receptores 
passivos ou depósitos de informações durante o processo 
educacional. 

Por fim, esperamos que este estudo possa contribuir com a 
pesquisa em CSCL, mediante a apresentação de um instrumento 
de análise bem fundamentado teoricamente e que reflete a faceta 

das relações sociais estabelecidas entre educadores e educandos. 
Além disso, este estudo visa promover a reflexão sobre como os 
cursos de formação inicial e continuada de professores, nas 
instituições de ensino superior, vêm utilizando as tecnologias 
digitais na propagação da cultura do diálogo em contextos 
educacionais presenciais e a distância. Ainda é necessário mais 
investimentos em pesquisas relacionadas à utilização dessas 
tecnologias, principalmente apresentando resultados de aplicações 
da abordagem educacional freireana. 
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ABSTRACT 
In this paper, through a literature review, we reflect on the 
formation of teachers, especially those working in Distance 
Education (DE), which has many specifics given the physical and 
temporal distance with students and the use of mediating 
technologies and on specific pedagogical models of distance 
education. Furthermore, through a case study, we analyze the 
training of teachers, in their own view, based on the ongoing 
training of teachers for distance education offered by Cead / IFES. 
The results indicate that prevails in the course a practical vision 
technicalities, which aims to present the methodology and 
technologies used EAD, lacking, among other things, prepare for 
people management and conflict resolution. Finally, we point out 
paths and possible improvements to such courses. 

RESUMO 
Neste artigo, por meio de uma revisão de literatura, buscamos 
refletir sobre a formação de professores, em especial daqueles que 
atuam na Educação a Distância (EaD), que tem muitas 
especificidades dada a distância física e temporal com os alunos e 
o uso de tecnologias mediadoras, e sobre modelos pedagógicos 
específicos de EaD. Além disso, por meio de um estudo de caso, 
analisamos a formação de professores, na sua própria visão, com 
base no curso de capacitação de professores para EaD, oferecida 
pelo Cead/Ifes. Os resultados apontam que prevalece no curso 
uma visão prática-tecnicista, que visa apresentar a metodologia 
EaD e as tecnologias utilizadas, carecendo, entre outras coisas, de 
preparação para a gestão de pessoas e solução de conflitos. Por 
fim, apontamos caminhos e possíveis melhorias a cursos desse 
tipo. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 Distance learning 

General Terms 
Experimentation, Theory. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
Formação de Professores em EaD. Modelo Pedagógico em EaD.  

1. INTRODUÇÃO 
Ao se falar em formação de professores para atuar na EaD 
buscamos refletir sobre sua formação como prática reflexiva. 
Entendemos a formação de professores como um processo 
contínuo de formação inicial e continuada.  

De acordo com Pimenta [1], a autoformação docente ocorre pelo 
contínuo reelaborar dos saberes iniciais a partir de sua reflexão 
sobre sua prática. E Nóvoa [2] nos fala sobre a necessidade de que 
a formação passe pela experimentação do novo e na reflexão 
sobre sua utilização. 

Diante desse “novo”, ou seja, da modalidade a distância, os 
professores passam por uma formação que deve ser crítica, 
confrontando “velhas” práticas e hábitos com as várias 
possibilidades quanto ao uso dos recursos educacionais 
computacionais. Nesse sentido, pela experimentação e reflexão, 
por meio da metaformação, ao aprender a ser sendo professores 
em EaD, tem sido formado o docente online. 

Mas independente de modalidade, vemos a reflexão sobre a 
prática como uma exigência do professor, que por meio da 
criticidade, visa buscar melhorias para o processo de ensino-
aprendizagem. 

O objetivo deste artigo consiste em refletir sobre a formação de 
professores e os modelos pedagógicos de EaD e analisar a 
formação de professores, com base no curso de capacitação de 
professores para EaD, na visão dos próprios professores, oferecida 
pelo Cead/Ifes, bem como, apontar caminhos e possíveis 
melhorias, a cursos desse tipo.  

Essa capacitação inicial de professores em EaD, assim como as 
capacitações de tutores, de designer instrucional e as capacitações 
continuadas, ofertadas pelo Cead/Ifes,  são financiadas pela 
Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

Os docentes participantes da pesquisa atuam no Curso de Pós-
graduação em Informática na Educação (PIE) do Instituto Federal 
do Espírito Santo (Ifes). Curso esse que consiste em uma proposta 
pedagógica na modalidade a distância que visa atender a demanda 
por profissionais, em especial professores, capacitados a utilizar 
tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, buscando 
formas de trabalhar de maneira multi e interdisciplinar. 

O curso é ofertado via UAB e na segunda entrada, edição de 
2011, contexto dessa pesquisa, foram ofertadas um total de 250 
vagas, sendo 50 vagas para cada um dos seguintes polos 
localizados no estado do ES: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, 
Conceição da Barra, Piúma e Santa Leopoldina. 

Apesar das críticas possíveis ao modelo UAB, tanto nas questões 
pedagógicas, quando nas preposições políticas e no uso das 
tecnologias [3, 4, 5], ainda assim, de dentro do modelo, a equipe 
do curso fez algumas inferências. Para tal, os professores que 
atuam na PIE podem ser conceituados da seguinte maneira: 

a) O Professor conteudista é, preferencialmente, professor 
do Ifes, com formação em área específica relacionada ao curso 
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e/ou disciplina específica. Esse professor é responsável pela 
elaboração do material didático de sua disciplina.  

b) O Professor formador também é, preferencialmente, 
professor do Ifes, com formação em área relacionada ao curso 
e/ou disciplina específica. Esse professor planeja e gerencia todo 
o processo de desenvolvimento da aprendizagem na disciplina de 
sua responsabilidade.   

O processo de mediação com o aluno, acompanhamento e 
avaliação da aprendizagem é, neste curso, tarefa dos tutores a 
distância, que são gerenciados pelo professor formador das 
respectivas disciplinas em que atuam. 

Esse trabalho faz parte de uma das vertentes de um projeto maior, 
acerca de docência coletiva, tema de investigação de uma das 
autoras do artigo, doutoranda do programa de Pós-graduação em 
Educação, UFES, com tese intitulada “Docência Coletiva: saberes 
e fazeres na Educação a Distância” e, também, questão de 
pesquisa de todas as autoras. 

2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO 
PRÁTICA REFLEXIVA 
A Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 61 preconiza a 
formação de profissionais da educação de modo a atender aos 
vários níveis e modalidades de ensino. Como fundamentos 
destacam-se: a associação entre teorias e práticas, inclusive 
mediante a formação em serviço; e o aproveitamento da formação 
e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 
atividades. 

A partir do exposto vemos a importância dada à necessidade do 
professor em estabelecer relações entre teorias e práticas, ou seja, 
ser capaz de buscar na teoria elementos para possíveis 
contextualizações, ressignificando sua prática, com base em uma 
ação reflexiva a partir de sua experiência docente. Freire afirma 
que: “[...] na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” [6] (p.18). 

Pimenta [1] nos apresenta os saberes da docência como sendo: a 
experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos.   

Quanto à experiência a autora destaca que quando os alunos 
chegam ao curso de formação inicial já têm saberes sobre o que é 
ser professor. Os alunos conseguem, com base em sua 
experiência, relatar, enquanto alunos, dos professores que teve 
quais: foram bons professores; eram bons em conteúdo mas não 
em didática; foram significativos em suas vidas, ou seja, 
contribuíram para sua formação humana. Além disso, com base na 
experiência socialmente acumulada, os alunos, também, devem 
saber sobre: mudanças históricas da profissão; a não valorização 
social e financeira dos professores; dificuldades enfrentadas 
diante de algumas turmas etc. Para Pimenta, “O desafio, então, 
posto aos cursos de formação inicial é o de colaborar no processo 
de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu 
ver-se como professor.” [1] (p.3).  

Quanto ao conhecimento, a autora destaca que os professores 
concordam que sem os saberes, relacionados aos conhecimentos 
específicos, conteúdos que irão ministrar, dificilmente poderão 
ensinar bem.  

Pimenta [1] destaca que conhecer implica trabalhar com as 
informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-
as. E conhecer envolve também: inteligência, arte de vincular 

conhecimento de maneira útil e pertinente; consciência e 
sabedoria para reflexão.  

Quanto aos saberes pedagógicos, a mesma autora destaca a 
importância da didática, ou seja, de “saber ensinar” e que para 
saber ensinar não bastam a experiência e os conhecimentos 
específicos. Tem-se que na história da formação dos professores, 
esses saberes têm sido trabalhados de forma desarticulada, 
havendo predomínio ora de um ora de outro.  

Afirma, ainda, que: “O retorno autêntico à pedagogia ocorrerá se 
as ciências da educação deixarem de partir de diferentes saberes 
constituídos e começarem a tomar a prática dos formados como o 
ponto de partida (e de chegada). Trata-se, portanto, de reinventar 
os saberes pedagógicos a partir da prática social da educação. No 
caso da formação de professores, a partir de sua prática social de 
ensinar.” [1] (p.5). 

A docência não é inata, não é um dom, apesar de muitos 
professores já terem uma habilidade natural para se relacionar 
com os alunos e estabelecer um bom processo de ensino-
aprendizagem. A formação docente deve ser estimulada como 
uma prática não só inicial, nem continuada, mas como uma 
contínua reflexão sobre a prática.  

Para Alarcão, a noção de professor reflexivo: “[...] baseia-se na 
consciência da capacidade de pensamento e reflexão que 
caracteriza o ser humano criativo e não como mero reprodutor de 
ideias e práticas que lhe são exteriores. É central, nesta 
conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, 
nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, 
atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa.” [7] (p.44). 

Nóvoa afirma que a formação pode estimular uma autonomia 
contextualizada da profissão docente. E que importa valorizar 
paradigmas capazes de promover a “[...] preparação de 
professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu 
próprio desenvolvimento profissional e que participem como 
protagonistas na implementação das políticas educativas” [2] 
(p.16). 

Como forma de praticar a reflexão, faz-se necessária a busca de 
um caráter investigativo por meio da expressão e no diálogo. É 
importante dialogar consigo mesmo, com os outros que 
construíram os conhecimentos e que nos servem como referência, 
e com o próprio contexto.   

Pimenta entende o trabalho e a formação de professores em 
processo contínuo de formação inicial e contínua. Para a autora 
“[...] a formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os 
professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas 
experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos 
escolares” [1] (p.7). E é nesse confronto e a partir de troca de 
experiências e práticas que “[...] os professores vão constituindo 
seus saberes como praticum, ou seja, aquele que constantemente 
reflete na e sobre a prática” [1] (p.7). 

Em processo contínuo de autoformação, cabe ao professor rever 
suas concepções sobre ensino, aprendizagem, planejamento, 
interação com alunos, avaliação etc., como forma de construção 
de conhecimentos e resignificação de práticas. Dessa forma, 
entendemos que a formação de professores como prática reflexiva, 
de caráter contínuo, na e sobre a ação, sobre a prática docente, 
deve ser exercida como forma de promover a autonomia, a partir 
de uma prática contextualizada, politicamente situada, voltada 
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para a valorização do desenvolvimento de professores e de 
instituições de ensino. 

Para Nóvoa se faz necessária a diversificação dos modelos e das 
práticas de formação de professores. O autor afirma que: “A 
formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio 
de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão 
crítica sobre a sua utilização.” [2] (p.16). 

Com base em uma prática docente reflexiva e crítica, Freire afirma 
que “[...] Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a 
busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação 
permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, 
como pesquisador” [6] (p.14). Ainda para o autor: “[...] A prática 
docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” [6] 
(p.17). 

Dessa forma, torna-se imprescindível, que diante da complexidade 
da prática pedagógica, os professores busquem uma postura 
reflexiva e crítica quanto a sua formação a partir de suas 
vivências, de seu fazer docente, na sua relação com o meio e com 
o outro. Cabe ao professor reflexivo ser capaz de pensar, analisar, 
questionar sua prática buscando agir sobre a mesma.  

3. MODELO PEDAGÓGICO PARA EAD 
Alguns autores têm buscado conceber um modelo pedagógico que 
se adapte às especificidades da EaD que privilegie a autonomia do 
aluno e o suporte tecnológico na mediação entre aluno, professor 
e conteúdo. O destaque nessa seção será dado ao conceito de 
Arquitetura Pedagógica, explorado por Carvalho, Menezes e 
Nevado [8] e por Behar [9]. 

Carvalho, Menezes e Nevado [8] se preocupam em conceber um 
modelo pedagógico capaz de abarcar a aprendizagem em rede por 
meio do uso de tecnologias na educação, pois consideram 
inadequadas as maiorias das práticas presenciais para a educação 
a distância. Os autores apresentam uma proposta de educação que 
denominam de “Pedagogia da Incerteza” e que se apoia nas ideias 
construtivistas de Piaget e na pedagogia da pergunta de Freire 
[10], a partir do qual educar para a incerteza implica em: Educar 
para a busca de soluções de problemas “reais”; Educar para 
transformar informações em conhecimento; Educar para a autoria, 
a expressão, a interlocução; Educar para a investigação, para a 
criação de novidades; e Educar para a autonomia e a cooperação.  

Ao pensar a Educação para a autonomia e a cooperação, os 
autores propõem o conceito de arquiteturas pedagógicas definidas 
como: “[...] estruturas de aprendizagem realizadas a partir da 
confluência de diferentes componentes: abordagem pedagógica, 
software, internet, inteligência artificial, educação a distância, 
concepção de tempo e espaço” [8] (p.2). 

Dessa forma, para Carvalho, Menezes e Nevado [8] as 
arquiteturas pedagógicas têm como componentes fundamentais: 
concepção pedagógica forte, sistematização metodológica e 
suporte telemático. Como suporte telemático entende-se todo 
recurso necessário para prover a comunicação e a interação a 
distância: recursos de telecomunicação e de informática. 

Percebe-se a preocupação dos autores na concepção de 
arquiteturas que se apoiam em ferramentas tecnológicas como 
forma de promover a construção do conhecimento seja individual 
ou coletivamente. Na verdade, a ênfase está em promover a 

aprendizagem em rede por meio da autoria e da cooperação entre 
alunos e entre aluno e professor, por meio da mediação. 

Vale destacar, ainda, o conceito de modelo pedagógico para EaD 
apresentado por Behar [9] que também se apoia no conceito de 
Arquitetura Pedagógica empregado por essa autora com um viés 
mais organizacional. 

Para Behar [9] o modelo pedagógico para EaD consiste em “[...] 
um sistema de premissas teóricas que representa, explica e orienta 
a forma como se aborda o currículo e que se concretiza nas 
práticas pedagógicas e nas interações professor/aluno/objeto de 
estudo” [9] (p.24). Com base no modelo, são estabelecidas as 
relações sociais, as interações, entre professor, aluno e objeto. 

Para a autora, nem sempre os modelos se baseiam em uma 
determinada teoria de aprendizagem, mas sim em: “[...] 
“reinterpretações” de teorias a partir de concepções individuais 
dos professores que se apropriam parcial ou totalmente de tais 
construtos teóricos imbuídos em um paradigma vigente” [9] 
(p.22). Um modelo pedagógico pode, então, ser construído com 
base em uma ou mais teorias de aprendizagem, a partir da qual o 
professor é capaz de construir um modelo pessoal próprio [9]. 

Behar “[...] enfatiza que os elementos de um modelo pedagógico 
para a EaD trazem uma estrutura calcada sobre um determinado 
paradigma e em consonância com uma ou mais teorias 
educacionais a serem utilizadas como eixo norteador da 
aprendizagem” [9] (p.24). 

  
A Arquitetura Pedagógica é constituída pelos aspectos 
organizacionais (definição de objetos de aprendizagem, 
organização social, etc.), conteúdo (qualquer tipo de material e/ou 
elemento(s) utilizado(s) com a finalidade de apropriação do 
conhecimento), aspectos metodológicos (seleção das técnicas, dos 
procedimentos e dos recursos informáticos a serem utilizados) e 
aspectos tecnológicos (definição do AVA e de suas 
funcionalidades e/ou recursos de comunicação e interação a serem 
utilizados e que mais se adapta ao curso/programa que se pretende 
ministrar) [9]. 
Behar [9] alerta para o fato de que na maioria das vezes já existe 
uma arquitetura pedagógica pré-definida e de certa forma 
“imposta” pelos cursos/instituições, a partir da qual os professores 
deverão trabalhar sua disciplina. 
Dessa forma, têm-se as estratégias de aplicação das APs que 
constituem a dinâmica do modelo pedagógico, deve levar em 
conta aspectos sociais, afetivos e pessoais dos atores envolvidos, e 
que é definida como: “[...] um ato didático que aponta à 
articulação e ao ajuste de uma arquitetura para uma situação de 
aprendizagem determinada (turma, curso, aula)” [9] (p.31). 
Fica clara a concepção da autora de uma Arquitetura de 
Aprendizagem ainda presa a padrões disciplinares, presa a uma 
estrutura curricular, e a metodologias muitas vezes dependentes 
dos aspectos tecnológicos e, com isso, determinadas pelas 
instituições. A abertura ao modelo proposto por Behar está no 
posicionamento do professor em buscar o que denominou de 
estratégias de aplicação nas quais o modelo pode então obter certa 
plasticidade tão necessária à dinamicidade do processo de ensino-
aprendizagem, seja qual for a modalidade. 
Dentro da concepção de uma arquitetura pedagógica aberta, 
Nevado, Carvalho e Menezes [8] apresentam o que denominaram 
de metamorfoses no currículo e na prática pedagógica, ao pensar 
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na perspectiva de implementação de transformações na formação 
de professores (Figura 2). 

 

Figura 1.  Do “Edifício” do conhecimento para a arquitetura 
em rede [8] (p.90) 

 
Da organização disciplinar para a organização interdisciplinar: É 
proposto um currículo com características interdisciplinares, 
desfazendo os limites rígidos impostos pela concepção física e 
lógica que se tem de escola. Evidencia-se que a 
desterritorialização das fronteiras disciplinares requer a 
disponibilidade de cada um e de todos em compreender as 
perspectivas de intercomunicação dos saberes e, desse modo, 
atuar interdisciplinarmente [8] (p.90). 
Das pedagogias transmissivas para as arquiteturas pedagógicas 
abertas: Seus pressupostos curriculares compreendem pedagogias 
abertas capazes de acolher didáticas flexíveis, maleáveis e 
adaptáveis a diferentes enfoques temáticos. Alteram-se as 
perspectivas de tempo e espaço para a aprendizagem, porque o 
conhecimento tem como ponto de partida arquiteturas plásticas. 
Estas se moldam aos ritmos impostos pelo sujeito que aprende, 
bem como desterritorializam o conhecimento da sala de aula e da 
escola como locus de aprendizagem exclusivo e propõem fontes 
diversas advindas da internet, dos textos, de especialistas, dos 
pares, das comunidades locais e virtuais [8] (p.91-92). 
 Dos currículos rígidos para os currículos flexíveis: O currículo 
perde seu caráter seriado e disciplinar. Não se prescinde da 
especificidade disciplinar, mas esta se amplia pelo diálogo que é 
necessário entre as áreas para formar qualquer conhecimento. A 
exigência é a busca de convergências disciplinares para explicar 
ou aproximar o esclarecimento ao real [8] (p.92).  
Da dicotomia teoria-prática para a articulação entre teoria e 
prática: Implementação de um modelo de formação que propõe a 
prática das teorizações sobre inovações, buscando avaliar as suas 
possibilidades para provocar tomadas de consciência que possam 
refletir em mudanças substanciais nas conceituações e práticas 
educacionais dos professores que vivenciam essa formação [8]. 
Do material impresso para o material interativo na web: Propõe-se 
o uso intensivo dos materiais interativos na web, pois suporta: 
ampliação em quantidade e qualidade de interações; modificações 
e atualizações constantes dos materiais, permitindo efetiva 
construção coletiva de conhecimento, em espaços abertos, 
continuados, hipertextuais e constantemente reorganizados [8] 
(p.93-94). 

Das ações diretivas às estratégias interativas e problematizadoras: 
Deslocamento das ações diretivas, baseadas na apresentação de 
conteúdos e em exercícios para retenção, para o uso de estratégias 
interativas e problematizadoras. “As intervenções docentes 
direcionam-se para o incremento das possibilidades de interação, 
de explicitação, de reformulação, de criação de teorias por meio 
da ação e reflexão e da construção de sistemas simbólicos 
diferenciados.” [8] (p.94).  
Da racionalidade técnico-instrumental à racionalidade prático-
reflexiva:A racionalidade técnico-instrumental pressupõe que os 
professores trabalhem e se formem no domínio da especificidade 
conteudista.A racionalidade prático-reflexiva cria demandas com 
as quais estamos pouco habituados e, por vezes, pouco afeitos a 
trabalhar porque impõem deslocamentos subjetivos e 
profissionais. O mais importante deslocamento é o do sujeito 
autossuficiente para o sujeito plural [8] (p.95). 
 Destacamos em relação a nossa proposta de estudo a importância 
em se pensar as metamorfoses no currículo e na prática 
pedagógica principalmente em se tratando de formação de 
professores, sendo um dos objetivos deste trabalho o de apontar 
algumas diretrizes para os projetos de formação de professores 
para EaD. 
 

4. METODOLOGIA   
Esta consiste em uma pesquisa qualitativa dada a natureza do 
problema que visa à aquisição de conhecimento levando em 
consideração a relação existente entre os dados obtidos, por meio 
de análises da observação de um grupo de indivíduos e de 
entrevistas realizadas com este, e o contexto no qual foram 
produzidos e dos significados atribuídos a eles pelos sujeitos da 
pesquisa. 

André [11] afirma que estudos de caso buscam a descoberta e que 
o pesquisador deve estar constantemente atento a elementos que 
podem emergir como importantes durante o estudo, dimensões 
não estabelecidas a priori. 

Para compreender o caso é necessário a compreensão de outros 
casos, coisas e eventos, sem, contudo, deixar de estabelecer a sua 
singularidade, que é estabelecida pelo próprio contexto e pelos 
indivíduos que estão nele inseridos. Para Stake “O estudo 
qualitativo é personalístico. É empático e trabalha para 
compreender as percepções individuais. Busca mais a 
singularidade do que a semelhança e honra a diversidade” [12] 
(p.25). 

Em particular para essa pesquisa, nos interessou os olhares sobre 
a própria prática, de um grupo de professores que atuam como 
conteudistas e/ou formadores no curso de pós-graduação lato 
sensu em Informática na Educação (PIE), ofertado a distancia 
pelo Ifes, em sua segunda edição, turmas de 2011, após 
experiência em EaD. São professores com formação e prática 
docente presencial e que fizeram formação continuada em EaD 
antes de atuar em cursos ofertados a distância pelo Ifes. 

Para esta edição, as equipes já haviam sido selecionadas, 
capacitadas e a maioria já possuía experiências advindas da 
primeira edição do curso. Observamos que muitos dos professores 
vêm de área tecnológica, 5 (cinco) dos 9 (nove) possuem 
graduação e/ou mestrado na área de informática. Temos 4 (quatro) 
professores com mestrado em Educação. E ainda temos 1 (um) 
professor mais focado na área de administração e outro em 
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psicologia, mas precisamente, essa professora trabalha psicologia 
da aprendizagem. 

Das 13 disciplinas, incluindo Trabalho de Conclusão de Curso, 
temos ao todo 9 (nove) professores conteudistas e/ou formadores 
como sujeitos dessa pesquisa. De forma a garantir o sigilo da 
identidade dos sujeitos utilizamos a substituição de seus nomes 
por nomes fictícios. 

Com o objetivo de realizar levantamento de dados foram 
realizadas entrevistas individuais, buscando levar os professores à 
reflexão sobre sua prática destacando conflitos, desafios e 
conquistas na transição do ensino presencial para a EaD. Dentre 
as varias questões, parte buscou levantar as percepções dos 
professores acerca da capacitação ofertada pelo Cead/Ifes e sua 
relevância para o exercício de sua prática na EaD.  

Na PIE há uma equipe de coordenação composta por: 
coordenador de curso, coordenador de tutoria, designer 
instrucional, pedagogo e coordenador de TCC, todos professores 
e pesquisadores na área de educação e tecnologia. Esta equipe 
colabora com “múltiplos olhares” sobre o processo educacional. 
Importa-nos dizer que, de acordo com a UAB, temos dois sujeitos 
que respondem como professor: O professor conteudista e o 
professor formador.  

Vale destacar que na PIE, tem-se feito contínuos ajustes para que 
os professores conteudista e formador sejam o mesmo, em uma 
dada disciplina. Outra característica é que, a maior parte dos 
professores também atua como tutores no curso. Pensa-se, assim, 
em diminuir a fragmentação da produção do conhecimento e do 
próprio ofício de ensinar.  

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 
Para análise e interpretação dos dados foram definidos os 
seguintes procedimentos: Elaboração de roteiros de entrevistas; 
Análise dos dados obtidos por meio das entrevistas individuais; 
Análise dos dados obtidos nas discussões com o grupo de 
professores para complementação de interpretação e análise; 
Análise a partir da equipe de coordenação da PIE das análises e 
interpretações obtidas. 

Os professores conteudistas e/ou formadores que atuam na PIE 
tiveram sua formação e larga experiência no ensino presencial.  
Antes de começarem efetivamente a atuar, todos realizaram 
alguma formação em EaD, sendo que a maioria, realizou a 
capacitação ofertada pelo próprio Cead/Ifes.  

Em relação à formação fizemos o seguinte questionamento em 
entrevista realizada com os professores: “Na prática, o que os 
cursos de capacitação contribuíram e/ou tem contribuído para sua 
formação?”. Seguem extratos das respostas: 

ProfE: De uma maneira geral eu acho bastante favorável a questão 
da capacitação. O profissional ele pode ter uma experiência muito 
legal no ensino presencial, pode ser um excelente professor, bem 
conceituado, mas é bem diferente você trabalhar com EaD. Então 
ter uma capacitação específica para EaD é fundamental para o 
processo. 
 
ProfB: Para mim foi essencial. Primeiro que como eu peguei no 
começo da coisa eu tava nas primeiras turmas, turma de AVA, 
introdução ao ambiente, turma de tutor, depois curso de professor. 

Então isso só fez crescer. Depois eu atuei como tutor em 
disciplinas dentro desse curso, que me fez aprender mais ainda. 
Mediar os futuros mediadores, os futuros tutores. Sem essa 
formação eu ia aprender também com muito mais custo, para mim 
e para os  alunos.  
 
ProfD: A formação é muito importante. Quem não tem a 
formação, não consegue entender o ambiente. Se não conhece o 
ambiente, vai ter dificuldades com o aluno.  
 

A partir das falas dos professores vemos a importância dada à 
formação para o professor que irá atuar na EaD. Percebemos a 
necessidade da obtenção dos saberes, dos conhecimentos 
específicos relacionados à EaD, para que possam ensinar bem, 
conforme Pimenta [1].  

Por meio do curso de capacitação do Cead/Ifes os professores 
aprendem a editar os principais recursos do Moodle, o que torna 
possível a flexibilização do conteúdo e/ou atividades, pequenos 
ajustes, necessários a realização de um curso de qualidade, que 
possa ser adaptado a tempo, às necessidades de aprendizagem da 
turma. Segue extrato obtido a partir da fala da professora ProfI: 

ProfI: O mais importante foi aprender a editar a sala num nível já 
mais avançado. Quando eu aprendi a editar a sala e a postar as 
tarefas. As diferentes tarefas possíveis. Os modos como essas 
tarefas podiam ser colocadas. Essa aprendizagem foi ideal para 
mim. Pode parecer uma coisa meio técnica, mas ela possibilitou 
que eu acompanhasse de forma muito humana, de perto as 
atividades. Quanto mais técnica eu era na minha formação, mas 
me possibilitava agir melhor na minha prática.  

Percebe-se na fala da professora a preocupação no 
acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e que o 
domínio de edição do ambiente a tornou mais segura em sua 
prática docente vislumbrando novas possibilidades e permitindo, 
com isso, revisitar suas práticas. Tal fala reforça, conforme Freire 
[6], a importância da  reflexão crítica sobre a prática no proceso 
de formação docente.  

Conforme já exposto, o curso ofertado pelo Cead compreende, 
além das disciplinas ministradas diretamente no AVA, um 
momento presencial voltado para apresentação do Cead e da 
metodologia utilizada nos cursos a distância ofertados pelo Ifes. 
Nesse momento presencial há palestras e algumas oficinas que 
tem como objetivo apresentar diversos estudos de casos com boas 
práticas na EaD. 

Dentre os vários aspectos abordados durante a capacitação, os 
considerados mais importantes são justamente os estudos de caso 
no momento presencial e a importância do estudo sobre a tutoria, 
técnicas para realização do acompanhamento, da mediação da 
aprendizagem. Seguem alguns extratos que reforçam esses 
apontamentos: 

ProfI: Outra coisa que foi muito boa, quando eu fui aluna do 
curso, foi na época em que  teve uma capacitação com estudos de 
caso. Eu não assisti toda, mas eu peguei os slides e vi os casos. E 
era interessantíssimo, pois todos eles pareciam com coisas que eu 
já tinha passado. Então ao refletir dentro daquilo que a gente 
trabalha, refletir sobre isso numa formação, isso é muito 
interessante.  
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ProfF: Ouvir de coisas que deram certo, boas práticas. 
Compartilhar com as outras pessoas o que ocorre. Ver o que os 
outros estão fazendo. Orientar os procedimentos.  

 
ProfH: Essa interatividade com o aluno, essa maneira de se tratar 
o aluno, sempre motivando, sempre instigando o aluno a 
responder, isso eu aprendi na capacitação.  
 

Percebe-se a importância dada pelos professores a momentos 
voltados para trocas de experiências e práticas que conforme 
Pimenta [1]  possibilita um reelaborar de saberes iniciais, a partir 
da reflexão na e sobre a prática.  

Algumas deficiências encontradas na capacitação realizada pelos 
professores são comentadas pelos mesmos, dentre as quais 
podemos destacar:  

• A demora entre o momento em que é realizado o curso e o uso 
efetivo do conhecimento para edição das salas. Eles alegam já não 
lembrar de algumas coisas quando vão efetivamente começar a 
trabalhar com o Moodle;  

ProfA: Foi mais em aprender realmente é trabalhar com o Moodle 
e mesmo assim algumas ferramentas eram apresentadas uma vez 
ou outra e quando fui usar efetivamente como professora já não 
lembrava mais. 

Essa demora se deve ao fato de, ao ser selecionado para atuar no 
curso, o professor ter que passar pela capacitação e só quando a 
sua disciplina entra efetivamente em produção, ou seja, quando a 
sala é criada e passa a ser editada é que o professor, precisa fazer 
uso do conhecimento de edição do Moodle. O início da disciplina 
depende do cronograma de oferta, do curso, o que pode acarretar 
realmente um espaço de tempo considerável entre o planejamento 
e a execução propriamente dita, pois algumas das disciplinas serão 
as últimas a serem ofertadas. 

• Falta de conteúdo relacionado à gestão do processo de ensino-
aprendizagem a ser realizado pelos professores;  

ProfG: Mas falta muita coisa, com relação principalmente a 
gestão. Ela ajuda para construção do material, mas ela não tem 
nada para gestão, nada para interação. 

Esse aspecto realmente tem sido um hiato na capacitação, pois ao 
se tratar de professores para atuação na EaD tem se focado a 
formação para professores conteudistas e, no caso de professor 
formador, responsável pela gestão da disciplina, constatamos 
realmente a falta de uma formação mínima que o apoie a sua 
atuação.  Nesse sentido, em situações incertas e imprevistas, 
segundo Alarcão [7]  cabe ao professor atuar de forma inteligente 
e flexível, situada e reativa. 

• Falta de conteúdo relacionado à gestão de conflitos; 

ProfA: Gestão do conflito. Uma coisa é você lidar com conflito 
numa sala de aula presencial, você está ali, você é autoridade, os 
alunos estão na sua frente, estão te vendo. Outra coisa é você ter o 
tutor a distância, que às vezes é uma fonte de conflito. Geralmente 
são mais eles porque a gente está mais distante como professor. 

Realmente há falta de conteúdos que possibilitem ao professor 
formador a reflexão e o apoio à gestão de conflitos entre aluno e 
professor, aluno e aluno. Conteúdos voltados para gestão, 
relacionamento interpessoal e comunicação.  

• Menos fóruns, discussões mais direcionadas;  

ProfF: Sim de ter menos fóruns. É porque eu não consigo escrever 
sobre qualquer coisa de qualquer jeito. Então tinha q gastar tempo 
com aquilo quando a função era eu aprender a ferramenta. É 
muito desgastante, muita coisa pra fazer com pouco tempo.  

Vale analisar a fala da professora ProfF quanto a quantidade de 
fóruns, pois como já apontado, é importante que toda atividade 
tenha clareza no objetivo pretendido. O que interessa não é a 
quantidade de fóruns e sim o uso potencial do recurso fórum na 
promoção de discussões capazes de levar professores a refletir 
sobre suas práticas. 

• Falta de um momento presencial em laboratório;  

ProfH: Acho que a primeira capacitação devia levar o pessoal para 
o laboratório mesmo, para o pessoal se ambientar mais. Fazer uma 
parte presencial.  

Esse é um aspecto a ser analisado, pois muitas vezes um momento 
presencial, pelo menos inicial, apresentando o ambiente e a 
proposta do curso, pode ser uma forma de motivar a 
aprendizagem e de estabelecer uma socialização entre os 
participantes. 

• Falta de conteúdo que propicie explorar melhor o potencial 
pedagógico das atividades que podem ser criadas a partir do 
moodle;  

ProfB: Talvez o que falte é a gente aprender a usar melhor as 
tarefas do ambiente de uma forma mais construtiva. Às vezes a 
gente usa elas de forma estanque. Faz um fórum frio, faz um 
questionário direto demais, objetivo demais. Então tira um pouco 
de vida e deixa mais frio do que já é o ambiente virtual.  

Como já foi dito, esse é um aspecto relevante, pois cabe ao 
professor ao final do curso de formação saber fazer uso das várias 
atividades disponíveis no ambiente virtual. Mas não estamos 
falando de um uso puramente instrumental, ferramental, cabe ao 
professor saber explorar pedagogicamente o uso dos diversos 
recursos. Cabe a própria formação exemplificar formas de uso de 
algumas dessas ferramentas e levar os professores a discutirem 
outros possíveis usos. Mas é principalmente na prática, por meio 
da autoformação, que os saberes vão se constituindo, por meio da 
reelaboração e aprimoração dos mesmos Pimenta [1]. 

• Trabalhar com mais situações próximas do real etc. 

ProfE: a crítica que eu tenho é que se tem que tentar trabalhar 
nessa capacitação com situações mais próximas possíveis da real. 
Esse que é o grande desafio para esse tipo de capacitação. Acho 
que até bastante complicado fazer isso, não acho que é simples. 
Mas é um desafio e tem que tentar vencer isso. [...] Pegar 
situações reais de disciplinas, de conflitos, problemas e colocar lá. 
Há uma preocupação disso sim, lembro alguns módulos que eu 
fiz, que quem elaborava tentava pegar situações práticas e 
colocava lá para gente poder discernir qual era a melhor solução. 
Mas tentar aprofundar mais nisso aí.  

Outro aspecto importante é a contextualização. Levar o professor, 
mediante a apresentação de estudos de casos, a refletir diante de 
possíveis situações a serem vivenciadas no contexto da oferta de 
disciplinas a distância.  
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Uma das professoras mostrou interesse em realizar um curso de 
Moodle Avançado, ou seja, de conhecer mais recursos do Moodle, 
saber explorá-los melhor. Segue extrato:  

ProfC: Tive o meu primeiro contato com o Moodle, você não 
aprende tudo. Acho que poderia ter um moodle avançado, eu 
ainda tenho dúvidas em alguns recursos do Moodle. Até gostaria 
de fazer um curso de Moodle mais avançado.  

Uma crítica também levantada quanto à capacitação está no fato 
de não haver um incentivo institucional para sua realização. O 
fato é que muitos professores não conseguem finalizar e/ou, até 
mesmo, desenvolver melhor suas atividades, pois não há por parte 
da instituição liberação de parte de sua carga horária para 
realização da mesma. Segue extrato obtido a partir da fala da 
professora ProfC que evidencia tal fato relatando a realidade do 
dia-a-dia do professor: 

ProfC: Como eu tenho, no meu caso, e creio que muitos dos meus 
colegas, uma vida muito agitada, a capacitação ela foi muito 
corrida. Porque a gente, vou fazer o papel do aluno, se vê semana 
a semana com várias atividades a serem cumpridas, a capacitação 
também era assim, e a minha prioridade acabava sendo, tinha que 
dar conta das minhas aulas, dos meus planejamentos, nos meus 
registros, nos atendimentos aos meus alunos, e a capacitação era 
depois de 11h da noite. E a gente tinha aquele monte de atividades 
e era final de semana, e tinha final de semana que tinha um 
bocado de prova para corrigir. Então para mim, no meu caso, o 
ideal era que a capacitação fosse oferecida em um tempo maior.  

Temos então dois problemas: a falta de liberação do professor 
para cumprimento das atividades do curso, pois o fato de ser 
ofertado a distância, tal qual um curso presencial, implica em ter 
diversas atividades a serem desenvolvidas e que demandam 
tempo;  e a necessidade de revisão do tempo destinado a 
realização do curso.  

Sondermann e Caldas [13] apresentam um estudo sobre a 
capacitação de professores ofertada pelo Cead/Ifes. Nesse estudo, 
cada um dos alunos do curso, de uma turma de 50, teve que 
avaliar as disciplinas com base em questionário aplicado ao final 
de cada uma. Dos 50 alunos, apenas 16 conseguiram concluir toda 
a capacitação e serem aprovados o que corrobora com a fala da 
professora ProfC quanto a dificuldade na realização da 
capacitação. Os autores afirmam que: “[...] o restante desistiu por 
diversos motivos: falta de tempo para dedicação ao curso, 
dificuldade no acompanhamento de um curso a distância, doenças 
em família, problemas de acesso a Internet, dentre outros.” [13] 
(p.16). 

Nunes [14] também realizou uma análise da capacitação realizada 
pelo Cead/Ifes com base nos resultados obtidos a partir da 
aplicação de um formulário de avaliação junto a professores e 
tutores do curso de Pós-graduação em Informática na Educação 
(PIE). Dos 35 integrantes da equipe - professores, tutores 
presenciais e tutores a distância - apenas 12 (34%) responderam o 
questionário. Das considerações feitas pela autora a partir da 
aplicação do formulário, destacamos: a maioria se diz satisfeita 
com a metodologia e os materiais didáticos utilizados; a maioria 
sugeriu aumentar a carga horária de pelo menos uma das 
disciplinas do curso; a maioria acha que a realização de um 
encontro presencial é suficiente; houve sugestão da realização de 
encontros por meio de web conferência; quanto a abrangência dos 
conteúdos apenas 3 (três) julgaram os conteúdos necessários e 
abrangente. 

Outro aspecto importante e que vale destacar consiste na falta de 
formação pedagógica de boa parte dos professores que realizam as 
capacitações, pois muitos são professores do próprio Ifes, que 
possui em seu quadro a maioria vinda da área de exatas.  Segue a 
fala da professora ProfG, responsável pelo projeto das 
capacitações ofertadas pelo Ifes que  comenta o fato: 

ProfG: [...] quando a capacitação foi criada, não se imaginava o 
tão grande é a falta de formação pedagógica dos professores. 
Então ela foi criada de forma muito pragmática para o professor 
conseguir saber o que é a EaD, conseguir planejar, entender os 
processos.  

No mesmo artigo Sondermann e Caldas [13] afirma que quanto ao 
uso do computador e conhecimentos pedagógicos o grupo é muito 
heterogêneo.  

Diante deste quadro vemos a importância em se pensar no grupo 
de professores a serem capacitados, enquanto heterogêneo, tanto 
em relação ao conhecimento tecnológico quanto ao pedagógico. 
Além disso, alguns professores já possuem alguma experiência 
como professor, tutor ou até mesmo aluno de algum curso a 
distância  e outros estão iniciando a caminhada. 

Periodicamente, também são realizados encontros presenciais com 
grupo de professores e/ou tutores denominado de “Capacitação 
Continuada”. Os professores mostram grande interesse por 
eventos desse tipo, que objetivam troca de experiências. Além 
disso, a possibilidade de se manter atualizado dentro da temática é 
uma expectativa dos professores em eventos desse tipo. Seguem 
alguns extratos:  

ProfC:[...] a capacitação continuada é um grande encontro em que 
tem alguém que está estudando alguma coisa nova para apresentar 
e que muitas vezes você ainda não teve contato ou ainda não sabe 
que existe. Acho válida a capacitação continuada não só como 
uma forma de ficar discutindo problemas, acho que na formação 
continuada é o momento para a gente tomar conhecimento sobre 
coisas que estão acontecendo. 

 
ProfI:Eu acho que trocas de experiência. Os próprios tutores eu 
percebo que eles atendem bem quando um colega coloca uma 
experiência, isso costuma impactar positivamente. Porque ele vai 
tentar agir na experiência dele englobando a do colega, ajustando. 
Isso sempre é muito interessante. 
 
ProfA: Uma coisa que a gente fez e que foi interessante foi uma 
reunião em que a gente discutiu as experiências.  
Vale ressaltar que a capacitação para professores ofertada pelo 
Cead/Ifes possui características mais voltadas para discussão 
acerca da metodologia de EaD e para a edição de conteúdos no 
Moodle.  

Nunes [14] também apresenta em seu estudo algumas sugestões 
apontadas pelos tutores e professores, tais como: que os 
problemas levantados no curso sejam passados para os tutores 
como um agregador de experiências; algum componente que trate 
melhor da relação interpessoal; ter mais atividades práticas e 
aprofundar certos tópicos de discussão como relativos a 
momentos possivelmente vivenciados pelos profissionais em sua 
prática; dificuldade de entendimento de seu papel no curso e das 
relações de interação e comunicação com os demais. 

Dessa forma, vemos que o professor formador tem enfrentado dois 
grandes desafios sem nenhuma preparação para tal que consiste: 
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na gestão de pessoas e na solução de conflitos. Daí a importância 
de a equipe de coordenação auxiliar o professor formador na 
busca de soluções, no apoio nas decisões e no acompanhamento 
da gestão por meio de reuniões.  

Por meio da análise dos dados, percebemos que nos cursos de 
capacitação ofertados pelo Cead/Ifes prevalece uma visão prática-
tecnicista até mesmo pela formação dos responsáveis pela 
elaboração dos primeiros projetos de capacitação de professores 
para EaD ofertados pelo Cead que possuíam na sua grande 
maioria formação na área de informática. O objetivo dos cursos 
consistia basicamente em apresentar a metodologia EaD do 
Cead/Ifes e instrumentalizar os professores quanto ao uso do 
ambiente preparando-os também para a edição do AVA. 

Entretanto, os projetos de capacitação ofertados pelo Cead/Ifes 
têm sofrido reformulações no sentido de ampliar as discussões 
acerca de Educação e mais precisamente acerca da Educação a 
Distância e que implicações essa modalidade traz para esse 
professor, que novas formas de fazer docente são necessárias se 
apropriar. Não é necessário que em um curso de formação os 
professores sejam levados a construir coisas muito elaboradas e 
sim que possam perceber as próprias atividades a serem realizadas 
por eles como exemplos de atividades diferenciadas. Que o curso 
os leve, na condição de alunos, a refletir sobre as dificuldades 
inerentes a modalidade e às várias possibilidades a partir deste. 

No caso das mídias, também não adianta só apresentar os 
diferentes tipos, mas discutir quando realmente utilizar. O 
professor precisa ter clareza no que pretende com a atividade, 
senão não faz sentido inseri-la. Animação, vídeo, fórum e outros 
só quando tem um objetivo claro a ser alcançado senão fica só de 
“enfeite” sem auxiliar efetivamente o processo de ensino-
aprendizagem. 

Além disso, as experiências realizadas na execução das disciplinas 
da PIE nos levaram a entender a importância de superar os 
“muros” do Moodle utilizando também redes sociais, construção 
de blogs, uso de editores cooperativos e outros. Esse esforço a 
mais implica em um planejamento com clareza do objetivo 
pretendido e o acompanhamento por professor e tutores. 

6. APONTAMENTOS PARA FORMAÇÃO 
DOCENTE PARA ATUAÇÃO NA EAD  
Com base no curso de capacitação de professores ofertado pelo 
Cead/Ifes e na investigação realizada junto aos professores, a 
proposta desta seção é fazer alguns apontamentos de possíveis 
melhorias para projetos voltados para formação de professores 
que pretendem atuar na EaD. 

Utilizando-se o conceito de Arquitetura Pedagógica apresentado 
por Behar [9] e de Arquitetura Pedagógica Aberta de Nevado, 
Carvalho e Menezes [9] busca-se uma proposta de formação 
docente para atuação na EaD. 

Vale destacar que o professor, aluno nessa formação, deverá não 
só obter os conhecimentos necessários para a prática da docência, 
mas refletir sobre as dificuldades enfrentadas por ele enquanto 
aluno de um curso a distância, ou seja, a construção do 
conhecimento com base em: autonomia, autoria, colaboração, 
interação, cooperação etc. 

Primeiro ponto importante a refletir está na falta de 
fundamentação teórica quanto a possíveis abordagens pedagógicas 
por parte de alguns dos professores em formação. Muitos não são 

licenciados, mas estão professores, aprendendo a ser sendo, sem 
possuir embasamento pedagógico para tal. Essa realidade do Ifes 
possivelmente equivale a de outras instituições a julgar pelo que é 
fartamente debatido em inúmeros eventos nacionais. 

Outro ponto importante diz respeito ao próprio uso da tecnologia 
e o fato do professor saber “lidar” com a mesma, mas também sem 
o devido conhecimento teórico sobre tecnologia. 

Dessa forma, ao se pensar em uma formação para atuação do 
professor na modalidade a distância deve-se conceber possíveis 
caminhos para a construção do conhecimento de forma a 
possibilitar o “nivelamento”  da turma. 

A heterogeneidade de uma turma de professores a ser capacitada 
para atuar na EaD quanto aos dois embasamentos teóricos, 
abordagens pedagógicas e tecnologia, pode vir a ser um fator 
determinante na estruturação curricular e na metodologia a ser 
utilizada. 
Ao se recorrer a uma Arquitetura Pedagógica Aberta, como a 
proposta por [8], para este tipo de formação, torna-se mais fácil a 
flexibilização do currículo, bem como, o conteúdo, pois este pode 
ser evidenciado pelo próprio grupo de alunos a partir da 
interdisciplinaridade e de estratégias interativas e 
problematizadoras que permitam a ação, interação e metarreflexão 
do sujeito.  

Entretanto, a dificuldade está no planejamento e no 
acompanhamento sistemático da construção do conhecimento 
pelo aluno, professor em formação, e de buscar situações 
problematizadoras que realmente gerem desequilíbrios cognitivos 
que estimulem a metarreflexão e levem à tomada de consciência 
acerca das práticas vivenciadas embasando, dessa forma, suas 
aprendizagens. 

Behar afirma que o aluno de um curso a distância deve: “[...] ser 
ou se tornar comunicativo através, principalmente por meio da 
escrita, e deve ser automotivado e autodisciplinado. Como existe 
muita flexibilidade de tempo e espaço na EAD, os alunos 
precisam se empenhar em definir horários fixos de estudo em casa 
e/ou no trabalho para se dedicar ao curso e ter disciplina para tal. 
Muitas vezes, por existir uma distância física entre professor e 
aluno, pode-se observar uma sensação de isolamento por parte do 
aluno; em vista disso, é necessário que ele se automotive e seja 
motivado por professores e tutores, evitando a evasão. 
Certamente, o aluno precisa ter equipamento e software 
necessários para acompanhar o curso de EAD, usando de forma 
adequada a tecnologia.” [9] (p.26). 

Faz-se necessário, então, definir a proposta pedagógica do curso 
com base no perfil esperado para o egresso, e considerando as 
características inerentes a um curso a distância. Lembrando que 
um modelo pedagógico poderá estar baseado em uma ou mais 
teorias de aprendizagem tendo como referência os objetivos 
pretendidos com o curso. 

Para levar a refletir sobre uma proposta de formação de 
professores para atuação na EaD, trazemos algumas questões 
apresentadas em Behar [9]  (p.28-29) e que consideramos 
necessário serem respondidas ao se planejar um curso a distância. 
São elas: “Qual (is) a(s) teoria(s) de aprendizagem ou o paradigma 
predominante que vai embasar o curso? Qual é o público-alvo? 
Qual seu nível de familiaridade com a tecnologia? É a primeira 
vez que participam de um curso/programa de EAD? Deve-se 
oferecer formação tecnológica antes de iniciar o curso? Quais são 
os objetivos principais do programa/curso? O que se espera dos 
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alunos? O que será mais adequado desenvolver: um currículo 
mais estruturado ou não? Como os alunos trabalharão em relação 
ao tempo/espaço? Será sempre da mesma forma ou pode variar ao 
longo do curso? Que recursos serão utilizados para trabalhar os 
conteúdos? Que tipos de atividades serão utilizadas? Como se 
darão essas atividades no tempo? Qual o tipo de 
interação/comunicação que se espera dos alunos? Qual o tipo de 
avaliação? Como determinar a motivação dos alunos em 
ambientes virtuais de aprendizagem, seus possíveis estado de 
ânimo (desinteresse, indiferença) no processo de aprendizagem?”. 

É relevante também refletir sobre o processo de avaliação a ser 
utilizado, pois diferentemente do presencial, no caso da EaD, pelo 
fato de haver registro das atividades, dúvidas, e aprendizagens do 
aluno durante todo seu percurso, torna-se mais simples traçar uma 
avaliação processual e qualitativa com base no acompanhamento 
da construção do conhecimento pelo aluno. Outro ponto 
importante a ser considerado é a exigência de uma avaliação final 
presencial de acordo com a legislação brasileira no caso de cursos 
de aperfeiçoamento ou especialização. 

Dessa forma, vale refletir sobre os saberes necessários ao docente 
e considerar uma Arquitetura pedagógica que prime por: saber 
que os alunos aprendem significativamente construindo 
conhecimentos, o que exige uma aprendizagem contextualizada, 
considerar a aprendizagem como tratamento de situações 
problemáticas de interesse para os alunos; conhecer o caráter 
social da construção dos conhecimentos e orientar a 
aprendizagem, organizando grupos cooperativos e facilitando o 
intercâmbio entre eles; propor estratégias de ensino capazes de 
promover a aprendizagem dos alunos; acompanhar a realização 
dos trabalhos realizados pelos alunos; apresentar adequadamente 
as atividades a serem realizadas de forma que o aluno a entenda e 
se interesse pela mesma; dirigir de forma ordenada as atividades 
de aprendizagem, possibilitando trocas de conhecimento entre os 
alunos;  refletir criticamente sobre a real contribuição do tipo de 
avaliação proposta no processo de ensino-aprendizagem; conceber 
e utilizar a avaliação como instrumento de aprendizagem que 
permita fornecer um feedback adequado para promover o avanço 
dos alunos etc. [15] 

Consideramos como conhecimentos básicos, para nivelamento, 
professores sem formação pedagógica e/ou tecnológica, e que 
aprenderam a ser professores e a utilizar alguns dos recursos 
tecnológicos disponíveis no dia-a-dia, no exercício da prática 
docente, conteúdos relacionados a: Educação a Distância e AVA, 
Teorias de aprendizagem, Tecnologia e internet, Cibercultura e 
educação e Mediação do processo de ensino-aprendizagem. 

Outros conhecimentos considerados importantes para a formação 
docente para atuação na EaD, são: Avaliação em EaD, 
Planejamento e gestão de cursos em EaD, Planejamento e 
produção de material digital, Projetos de aprendizagem, etc. 

Com base no perfil dos professores a serem capacitados pode-se 
pensar em um currículo planejado de forma a suprir as 
necessidades dos mesmos de forma a possibilitar tanto o 
planejamento como a gestão de disciplinas na EaD. Dessa forma, 
é possível contemplar as necessidades tanto de professores 
conteudistas como de formadores. 

Também cabe à instituição incentivar o processo de autoria pelos 
próprios professores de recursos como vídeos e animações para 
que o professor consiga, ao menos, perceber a complexidade 
desse tipo de produção e, quem sabe, possa até mesmo desafogar 

a Equipe de Produção da instituição de pequenas produções, da 
elaboração de objetos de aprendizagem mais simples. 

Vale ressaltar, ainda, a proposta de se procurar estabelecer 
metamorfoses no currículo e na prática pedagógica como propõe 
Nevado, Carvalho e Menezes [8]. Dessa forma, cabe a um curso 
voltado para formação de professores contemplar: um currículo 
com características interdisciplinares; didáticas flexíveis, 
maleáveis e adaptáveis a diferentes enfoques temáticos; a busca de 
convergências disciplinares para explicar ou aproximar o 
esclarecimento ao real; a prática das teorizações sobre inovações 
levando a tomadas de consciência por parte dos professores para 
que possam refletir em mudanças substanciais nas conceituações e 
práticas educacionais; uso intensivo de materiais interativos na 
web, construção coletiva de conhecimentos; uso de estratégias 
interativas e problematizadoras; racionalidade prático-reflexiva 
[8]. 

É importância se pensar em estratégias pedagógicas que permitam 
a autonomia e o trabalho colaborativo, a autoria individual e a 
coletiva, reflexões sobre as práticas, tomada de consciência sobre 
práticas arraigadas e a necessidade de inovação para outras 
estratégias agora possíveis mediante o uso da tecnologia, e talvez 
o mais difícil, até mesmo pela arquitetura de certa forma imposta 
pelo AVA em sua linearidade, conceber rotas de aprendizagem, 
percursos ora individuais, ora coletivos para que possa ser 
trabalhada a diversidade do grupo.  

É preciso transpor a linearidade, a hierarquização dos conceitos, 
pensar em rede e possibilitar que a aprendizagem ocorra em rede e 
de forma contextualizada à realidade do aluno. Um pensar 
diferente sobre o currículo o que talvez seja o maior dos desafios 
ao se pensar em uma arquitetura pedagógica aberta.  

7. REFLEXÕES FINAIS 
Falar em formação de professores para atuação na EaD perpassa 
buscar conhecimentos não apenas tecnológicos, quanto ao uso dos 
vários recursos, mas também saberes pedagógicos necessários ao 
exercício da docência nessa modalidade.   

Faz-se necessário um processo de formação que possa levar o 
professor a refletir sobre alguns dos saberes requeridos na 
docência, como aponta Carvalho e Gil-Pérez [15]: Questionar as 
ideias docentes de “senso comum” sobre o ensino e a 
aprendizagem; Adquirir conhecimentos teóricos sobre 
aprendizagem; Saber analisar criticamente o “ensino tradicional”; 
Saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem 
efetiva; Adquirir conhecimentos teóricos sobre aprendizagem; 
Saber dirigir o trabalho dos alunos; Saber avaliar. 

Ao se planejar um curso de formação de professores para atuação 
na EaD tem-se que buscar relacionar os conhecimentos 
necessários para o exercício da prática docente na EaD e, para 
além dos conhecimentos, tem-se que buscar instrumentalizar os 
professores quanto ao aos recursos tecnológicos e seu uso na 
educação. 
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ABSTRACT 
In this article, based on Bandura's Social Cognitive Theory, we 
present the  Gervásio´s Program used to promote self-regulation 
of learning for students of the BSc Course in Mathematics 
Distance (CLMD), from  Federal University of Pelotas, in the 
online context. The Self-regulation is one of several elements 
considered essential in the learning process. The idea of 
regulation grows from the criticism of traditional uniformed 
school as part of an educational proposal in which education must 
adapt to students' differences and singularities of the learning 
processes, without forgetting the importance of collaboration. In 
order to verify the effect of the incorporation of self-regulation in 
the academic life of the undergraduates of CLMD, the Workshop 
Strategies Study was proposed to the students of the 1st and 4th 
semesters of this course. From a set of materials collected, we 
present an analysis of Informative and Evaluative questionnaires 
applied to all participants of the workshop and some results from 
the responses from participants, such as  self-efficacy positive 
beliefs, the postponement of some activities and the time available 
for study. 

Key Words: 

Self-Regulation; Distance Education online; Mathematics 
Education 

 
RESUMO 
Neste artigo, com base na Teoria Social Cognitiva de Bandura, 
apresentamos a utilização Programa de Gervásio para promoção 
da autorregulação da aprendizagem para alunos do Curso de 
Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD), da 
Universidade Federal de Pelotas, no contexto online.  A 
autorregulação é um dos vários elementos considerados essenciais 
no processo de aprendizagem. A ideia de regulação ganhou corpo 
a partir da crítica a escola tradicional uniformizada, fazendo parte 
de uma proposta educativa em que o ensino deve se adaptar às 
diferenças dos estudantes e às singularidades dos processos de 
aprendizagem, sem esquecer da importância da colaboração. A 
fim de verificar o efeito da incorporação da autorregulação na 
vida acadêmica dos licenciandos do CLMD, a Oficina de 
Estratégias de Estudo foi proposta aos acadêmicos do 1º e 4º 
semestres deste Curso. A partir de um conjunto de materiais de 

coleta, apresentamos uma análise dos Questionários Informativo e 
Avaliativo aplicados aos participantes da Oficina e alguns 
resultados a partir das respostas dos sujeitos, como a crença 
positiva de autoeficácia, o adiamento de algumas atividades e o 
tempo disponível para o estudo. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance learning 

Termos Gerais 
Performance,  Experimentation, Human Factors, Theory. 

Palavras Chaves 
Autorregulação; Educação a Distância online; Educação 
Matemática. 

1. INTRODUÇÃO 
Esta investigação visa manter a coerência teórico-prática para 
educação a distância online (EaD online) como apontada por [4] 
(p.17), na qual a EaD online é percebida como  “a modalidade de 
educação que acontece primordialmente mediada por interações 
via internet e tecnologias associadas”, por exemplo, quando tal 
interação ocorre a partir da utilização de interfaces como chats, 
webconferências, fóruns, dentre outros; sendo a colaboração um 
dos elementos fundamentais para esta modalidade, uma vez que 
essa deve ser multidirecional com o envolvimento de todos os 
atores comprometidos com o processo de apropriação de 
conhecimento – estudantes, professores e tutores.  Assim serão as 
Tecnologias de Informação e Comunicação que contribuirão para 
“diminuir” a “distância pedagógica” gerada pela EaD online, 
assegurando formas de comunicação e interação entre os agentes 
do processo educativo. 

Para [10] (p. 78 e 79) com a EaD online temos que 

(...) ensinar os estudantes a aprender – aprender a aprender – 
recorrendo a metodologias motivadoras e flexíveis, onde se integrem 
diferentes recursos didácticos, conteúdos dinâmicos e interactivos, onde 
se diversifiquem os canais de comunicação e as formas de trabalhar e 
onde estes disponham de margem para escolherem os itinerários, 
actividades e formas que estejam mais de acordo com o seu estilo de 
aprendizagem. Em suma, procura-se uma maior personalização do 
processo de ensino-aprendizagem. 
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Além disso, segundo [15] (p.45) 

O ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que ampliam, 
exteriorizam e alteram muitas funções cognitivas humanas: a memória 
(bancos de dados, hipertextos, fichários digitais [numéricos] de todas as 
ordens), a imaginação (simulações), a percepção (sensores digitais, 
telepresença, realidades virtuais), os raciocínios (inteligência artificial, 
modelização de fenômenos complexos). Tais tecnologias intelectuais 
favorecem novas formas de acesso à informação, como: navegação 
hipertextual, caça de informações através de motores de procura, 
knowbots, agentes de software, exploração contextual por mapas 
dinâmicos de dados, novos estilos de raciocínio e conhecimento, tais 
como a simulação, uma verdadeira industrialização da experiência de 
pensamento, que não pertence nem à dedução lógica, nem à indução a 
partir da experiência. 
Cabe salientar que muitas pesquisas tem identificado a 
aprendizagem autônoma como um fator de sucesso acadêmico 
[16]. Assim, o novo modelo pedagógico voltado à EaD online 
precisa realmente centrar-se no aluno, promover um ensino que 
ensine a aprender, com mediações e colaboração, o que nos 
aponta a importância do ensino dos processos de autorregulação 
da aprendizagem, segundo a abordagem sociocognitiva.  

Algumas pesquisas tem mostrado que os processos de 
autorregulação da aprendizagem são essenciais para o 
desenvolvimento profissional docente durante suas carreiras. 
Logo, se os professores são incapazes de autorregular suas 
próprias aprendizagens, também o serão para desenvolverem tais 
habilidades entre seus alunos [13]. Assim neste estudo assumimos 
que os processos de autorregulação devam ser trabalhados como 
componentes curriculares do curso de licenciatura em matemática 
a distância, principalmente, no contexto online. 

2. Referencial Teórico 
A Teoria Social Cognitiva, formulada por Albert Bandura, trata de 
proporcionar uma caracterização o mais completa e sistemática 
possível dos fatores, tanto internos quanto externos, que agem nos 
processos humanos de aprendizagem. O propósito que norteia tal 
construção teórica é o de oferecer um quadro que faça justiça a 
todos os fatores, sendo uma síntese cuidadosa dos processos de 
aprendizagem. Segundo [6] a relevância educativa da teoria de 
Bandura é enorme, e vale a pena fazer o esforço de extrair os 
princípios pedagógicos de tal síntese, sobre os fatores que 
intervém nas aprendizagens humanas complexas. Por sua natureza 
fundamentalmente descritiva, a teoria de Bandura constitui, de 
certo modo, uma elaboração científica dos esquemas das teorias 
implícitas da mente do senso comum, como a tendência que temos 
de pensar que as pessoas têm um mundo simbólico interno e que 
são capazes de regular, por si próprias, sua conduta. Temos, 
também, a tendência a pensar que as pessoas não só aprendem a 
partir do que fazem de forma efetiva, como também daquilo que 
observam os demais fazerem, daí a influencia da modelagem na 
conduta humana acentuada nesta Teoria. É importante ressaltar 
que, segundo a teoria sociocognitiva, a modelagem não só inclui a 
observação e réplica de condutas de outros, mas a modelagem 
verbal; bem como, os sujeitos não se limitam a responder a 
estímulos do meio, eles os interpretam. 

Além disso, a Teoria parece especialmente adequada para explicar 
a influência que as Tecnologias da Informação e Comunicação 
podem ter no desenvolvimento humano, na qual apresentam 
modelos cada vez mais diversos e distantes do contexto espacial e 
temporal das pessoas, promovendo experiências que vão além 
daquelas proporcionadas diretamente pela família e escola. Mas é 
importante relembrar que, segundo esta Teoria, os indivíduos não 

são marionetes dos impulsos inconscientes, nem das 
contingências ambientais, tampouco das influencias que os 
modelos sociais exercem sobre elas, pois como agentes capazes de 
regular ativamente sua própria conduta podem oferecer uma 
resistência ativa e criadora para as influências ambientais. Tais 
princípios apontam que a Teoria Social Cognitiva da 
aprendizagem nos proporciona uma visão relativamente otimista 
da natureza humana [6] o que pode ser observado na afirmação de 
[14] (p.106):  

Os atores desta rede não param de traduzir, de repetir, de cortar, de 
flexionar em todos os sentidos aquilo que recebem de outros. Pequenas 
chamas evanescentes de subjetividade unitária correm na rede como 
fogos fátuos no matagal das multiplicidades, subjetividades 
transpessoais de grupos. 

Nesta investigação apostamos, como ação educativa, na elevação 
da autorregulação, a fim de favorecer “uma autonomia progressiva 
no aprender e por extensão na própria vida” [22] (p.96). A 
autorregulação é um dos vários elementos considerados essenciais 
no processo de aprendizagem. A ideia de regulação ganha corpo a 
partir da crítica à escola tradicional uniformizada, fazendo parte 
de uma proposta educativa em que o ensino deve adaptar-se às 
diferenças dos estudantes e às singularidades dos processos de 
aprendizagem [25]. As investigações iniciais sobre a importância 
da autorregulação no processo de aprendizagem ocorrem na 
década de 70 e são intensificadas nos anos 80. 

A autorregulação, na perspectiva sociocognitiva, é compreendida 
como um processo consciente e voluntário de governo de si, que 
opera através de um conjunto de subfunções psicológicas, que 
possibilita a gerência dos próprios comportamentos, pensamentos 
e sentimentos, voltados e adaptados para obtenção de metas 
pessoais e guiados por padrões gerais de conduta [3, 24, 37]. 

O aluno autorregulado, segundo a Teoria, procura ajuda para 
melhorar a qualidade de suas aprendizagens, tem iniciativa 
pessoal, perseverança na realização de tarefas, exibe competências 
independentemente do contexto da aprendizagem e não apenas 
possui proficiência na utilização isolada de estratégias de 
aprendizagem. Neste sentido, o aluno autorregulado foca em seu 
papel agente e ativa, altera e sustenta estratégias de aprendizagem 
em contexto [1, 2, 30, 34, 35, 36]. Ou seja, encara a aprendizagem 
como uma atividade que desenvolve proativamente, na qual há 
envolvimento de processos de autoiniciativa motivacional, 
comportamental e metacognitivos. A dimensão motivacional 
envolve os interesses, a vontade e o engajamento na tarefa, a 
comportamental diz respeito aos atos da pessoa que visam 
aperfeiçoar a sua aprendizagem; a metacognitiva refere-se ao 
monitoramento do aprendizado. Além disso, é o processo 
metacognitivo, subjacente à autorregulação da motivação, 
cognição e comportamento, que media as relações entre os 
sujeitos, o contexto e o rendimento [25, 30, 36]. Logo a 
autorregulação da aprendizagem “é o resultado da interação entre 
o indivíduo (suas crenças, habilidades), o seu comportamento 
(persistência na tarefa, organização) e o ambiente (expectativa do 
outro, apoio social)” [9] ( p.1). 

Os seguintes processos envolvidos na autorregulação da 
aprendizagem são destacados na literatura da área: estabelecer 
objetivos, atender regras, usar estratégias cognitivas apropriadas, 
organizar o ambiente de trabalho, usar os recursos de forma 
eficaz, monitorar o próprio desempenho, gerenciar o tempo 
disponível, buscar ajuda se necessário, manter crenças de 
autoeficácia positivas, perceber o valor do aprendizado, identificar 
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os fatores que influenciam a aprendi-zagem, antecipar os 
resultados das ações e experimentar satisfação com o próprio 
esforço [24, 30]. Pode-se afirmar que um aluno autorregulado em 
sua aprendizagem é aquele que aprendeu a planejar, controlar e 
avaliar seus processos cognitivos, motivacionais, afetivos, 
comportamentais e contextuais; possui autoconhecimento sobre o 
pró-prio modo de aprender, suas possibilidades e limitações. Com 
esse conhecimento o estudante controla e regula o próprio 
processo de aprendizagem em direção a seus objetivos e metas. 
Assim, o aluno como autor de sua própria aprendizagem, deve ser 
mais ativo e construtivo, desenvolvendo o pensamento crítico, a 
iniciativa e a colaboração. É fato que nem sempre isso acontece, 
dependendo muito da maturidade em que se encontra o sujeito. A 
velocidade em que ocorre a mudança na forma de buscar e/ou 
construir conhecimento fica a cargo do aluno e, de certa forma, 
está relacionada à sua capacidade em querer ou estar em 
condições de poder aceitar essa mudança, na qual o professor 
deve ser o mediador em tal processo. 

Em [27] é enfatizado que a autorregulação não pode se reduzir a 
um conjunto de passos determinados ou a um menu de estratégias 
de aprendizagem a serem utilizadas, uma vez que os alunos 
autorregulados não se limitam a seguir planos de ações pré-
estabelecidos, mas se adaptam às condições e decidem em relação 
aos diferentes problemas que se deparam. Neste estudo, 
utilizamos o modelo autorregulatório de Rosário, que preocupado 
com a intervenção e apoiado no modelo de Zimmerman 
desenvolveu o PLEA (Planejamento, Execução e Avaliação), um 
modelo cíclico intrafases. Segundo este modelo a 
operacionalização do processo de autorregulação envolve a 
ativação e manutenção das cognições, comportamentos e afetos 
dos estudantes, a Figura 1 ilustra o modelo. Tais processos são 
planejados e ciclicamente adaptados pelos estudantes a fim de 
alcançar seus objetivos escolares. 

 
Figura 1.  Modelo PLEA da aprendizagem autorregulada. 

 

O estabelecimento deste modelo tem permitido a proposição de 
programas de promoção da autorregulação voltados para 
diferentes períodos de estudo, níveis de ensino e modalidades. 
Estes programas incluem além do oferecimento de material de 
intervenção baseado em narrativas e atividades, subsídios sobre o 
marco teórico que estrutura o programa [24]. 

Outro aspecto importante explorado por pesquisas refere-se ao 
contexto online, o qual tem indicado que a competência de 

autorregulação da aprendizagem auxilia o aluno com os processos 
de aprendizagem neste contexto [33].  

Na próxima seção apresentaremos o Curso de Licenciatura em 
Matemática a Distância (CLMD), objeto de estudo desta 
investigação. 

3. O CURSO DE LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA A DISTANCIA DA UFPel 
O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD) da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi implantado, a partir 
de 2006, através do projeto Pró-Licenciatura I. Em 2008, dois 
outros projetos foram implementados pelo CLMD: o Pró-
Licenciatura II e a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Tais 
projetos expandiram o número de cidades-polos, levando o 
CLMD para além das fronteiras do Rio Grande do Sul, bem como 
contribuíram para o aumento do número de alunos [7, 8, 11] 

Em 2010, em virtude da expansão e fortalecimento da Educação a 
Distância (EaD), na UFPel, houve necessidade da contratação de 
novos professores para o quadro efetivo da Universidade com 
dedicação exclusiva para a EaD. Com o ingresso destes docentes, 
uma nova identidade, pautada na diferenciação das modalidades e 
das funções dos sujeitos envolvidos, vem sendo implementada. 
Essa identidade se constitui a partir da reestruturação do Projeto 
Pedagógico do CLMD, organizando um currículo não sequencial, 
por eixos temáticos e voltado para a formação inicial de um 
professor de matemática. Assim, a formação inicial desse 
professor, até então, fragmentada, baseada em conhecimentos 
específicos e dissociados, é proposta de maneira não-linear a 
partir da interconexão de quatro conhecimentos, chamados de 
conhecimentos necessários para formação do professor de 
matemática, apresentados na Figura 2 [7, 8, 11, 12]. 

 
Figura 2.  Conhecimentos Necessários para a Formação do 

Professor de Matemática. 
 

Esses quatro conhecimentos encontram significação com o estudo 
de conceitos matemáticos, que foram agrupados em oito eixos 
temáticos, apresentados na Figura 3. Tais eixos não possuem uma 
sequência pré-definida de execução, além disso, nenhum é pré-
requisito do outro e cada um contém todos os conceitos 
necessários para a sua integralização. Assim, cada novo ingresso 
de discentes no CLMD faz com que o novo grupo seja agregado 
ao grupo anterior, e dessa forma, todos alunos estarão cursando 
um mesmo eixo. 
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Cada eixo é sempre iniciado por uma situação problema 
instigadora, na qual o aluno é visto como agente de seu próprio 
processo de aprendizagem, agindo sempre em colaboração e com 
a participação dos demais sujeitos envolvidos, sendo estimulado 
constantemente o raciocínio hipotético-dedutivo próprio do 
pensar matemático. Esse estímulo é feito com apoio das mídias 
digitais, induzindo o estudante a fazer uma reflexão sobre as 
relações dos conceitos matemáticos com o momento sócio-
politico-histórico, nos quais se originaram e se estabeleceram, 
respeitando as diferenças culturais de cada região. 

Dessa maneira, são oferecidas atividades presenciais semanais 
não-obrigatórias, nas quais o grupo de estudantes de cada polo 
pode se reunir, a fim de realizar uma experimentação com os 
conteúdos propostos, de forma social e colaborativa, 
proporcionando integração entre o grupo e tornando seu 
aprendizado mais participativo. Além destes recursos, também são 
oferecidas avaliações presenciais, constituindo atividades 
presenciais obrigatórias, na forma da lei. 

 
Figura 3. Eixos Temáticos do Currículo CLMD/CEAD/UFPel 

Embora o CLMD tenha uma estrutura curricular diferenciada não 
contempla o ensino específico dos processos autorregulatórios da 
aprendizagem no decorrer de seus Eixos Temáticos, assim 
decidimos realizar uma investigação com o foco no ensino de 
estratégias de estudo para alunos do primeiro e quarto semestres 
do curso. 

Na próxima seção abordaremos a utilização do modelo teórico, a 
partir do desenvolvimento da Oficina de Estratégias de Estudo, 
que foi oferecida aos alunos do CLMD, ao final do segundo 
semestre de 2012. 

 

4. A OFICINA ESTRATÉGIAS DE ESTUDO 
Com objetivo de trabalhar os processos de autorregulação da 
aprendizagem, na perspectiva sociocognitiva, decidimos utilizar o 
Programa de Gervásio como condutor para promoção do 
conhecimento e autoconhecimento dos processos 
autorregulatórios. 

O projeto intitulado Cartas do Gervásio a seu Umbigo tem sido 
uma ferramenta útil na promoção de competências de estudo para 

estudantes universitários [18, 23, 26, 28, 31]. Este projeto é 
constituído de 14 cartas organizadas em torno de um conjunto de 
estratégias de autorregulação da aprendizagem, tais como: 
estabelecimento de objetivos; uso de estratégias cognitivas 
apropriadas; estruturação do ambiente; uso dos recursos de forma 
eficaz; monitoramento do próprio desempenho; gerenciamento do 
tempo disponível; busca de ajuda quando necessário; crenças de 
autoeficácia positivas; identificação do valor do aprendizado e dos 
fatores que influenciam a aprendizagem; antecipação dos 
resultados das ações; experimentação da satisfação com o próprio 
esforço; organização e processamento da informação; controle dos 
distratores internos e externos e uso de estratégias de preparação, 
realização e redução de ansiedade frente a provas. 

O estilo narrativo confere a este Programa um caráter dinâmico, 
permitindo uma adaptação ao contexto específico de 
aprendizagem [30]. Por exemplo, no contexto presencial, em [29] 
o grupo de alunos trabalhou apenas as cartas zero, nº 1, nº 2, nº 3, 
nº 4, nº 5, nº 6 e carta final; em [23, 28] as cartas nº 1, nº 3, nº 5, 
nº 6, nº 10 e nº 11. Já no contexto online houve uma adaptação do 
projeto ao ambiente virtual de aprendizagem Moodle chamada de 
e-TRAL [5, 17, 19]. Esta proposta foi estruturada em treze seções 
semanais virtuais (unidades de conteúdos e atividades) e três 
presenciais (uma para realização do pré-teste, outra para o pós-
teste e uma intermediária), na qual cada unidade virtual fica 
disponível ao aluno por quinze dias. Neste período ele acessa uma 
carta, um resumo (para ampliar a informação), atividades e 
materiais audiovisuais (para treinar a estratégia selecionada), um 
glossário (para facilitar a união da definição aos termos tratados 
na semana) e um fórum de discussão (para expressar sua opinião 
ou discutir algum tópico relacionado a carta). Após, o período de 
quinze dias o aluno não tem mais acesso ao material e as tarefas 
são bloqueadas. 

O Programa de Gervásio foi implementado na Oficina Online de 
Estratégias de Estudo com enfoque diferente do e-TRAL, pois 
nesta oficina não houveram encontros presenciais, mas o uso de 
variadas ferramentas online síncronas como o chat (segunda 
semana) e a webconferência (quarta semana) e assíncronas como 
o fórum. Além disso, a oficina ocorreu num período de cinco 
semanas e não dezesseis e os materiais, após abertura da devida 
semana no ambiente de aprendizagem Moodle, estiveram 
disponíveis ao estudante até o término da mesma. Durante o 
período das cinco semanas, as 14 cartas foram trabalhadas 
seguindo a ordem numérica apresentada no Programa de 
Gervásio, contudo sendo agrupadas conforme a Tabela 1. A 
Oficina contabilizou 20 horas ao estudante pela realização de 
questionários, resolução de tarefas semanais, discussões em 
fóruns, leitura dos materiais, participação no chat e na 
webconferência. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Organização das cartas do Programa de Gervásio 
em 5 semanas 
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Semana Carta Subestratégias de autorregulação 
da aprendizagem a serem 
trabalhadas  

1ª Carta zero 
 

Apresentação sobre a importância da 
autorregulação da aprendizagem 
O papel do aluno no processo de 
aprendizagem 

Carta nº 1 Organização e gestão do tempo 

Carta nº 2 Estabelecimento de objetivos 
Propriedades dos objetivos (CRAva) 
Objetivos de curto e longo prazo 
Objetivos de aprendizagem e de 
realização  

Carta nº 3 Organização da informação 
Realização de anotações, esboços, 
mapa de ideias 
Técnica Cornell 
Controle dos distratores 

2ª Carta nº 4 Gestão de tempo 
Listas de coisas a fazer (CAF) 
Estruturação do ambiente 
Procrastinação das tarefas 
Distratores internos e externos 

Carta nº 5 Modelo de processamento da 
informação 
Memória de curto e longo prazo  
Esquecimento 
Instrumentalidade do aprender  

Carta nº 6 Autorregulação da aprendizagem 
Modelo cíclico da aprendizagem 
autorregulada (PLEA) 
Estabelecimento de objetivos 
Monitoração 
Volição 

3ª Carta nº 7; 
Carta nº 8 e 
Carta nº 9 

Metodologia de resolução de 
problemas 
Passos da resolução de problemas 
Problemas 

4ª Carta nº 10 Estratégias de preparação para as 
provas 
Revisão das matérias 
Questionamento 
Realização de provas anteriores 

Carta nº 11 Estratégias de realização de provas 
Tipos de perguntas 
Controle dos distratores 
Revisão das respostas  
Trabalho em grupo 

Carta nº 12 Ansiedade frente a provas 
Dimensões da ansiedade 
Distratores internos e externos 
Plágio e cópia  
Técnicas de relaxamento  

5ª Carta nº 13 Reflexão final sobre o processo de 
aprendizagem percorrido 

Duas semanas antes do início da Oficina foram abertas as 
inscrições para alunos do primeiro e quarto semestres do Curso de 
Licenciatura em Matemática a Distância da UFPel, num total de 
100 vagas. Encaminhamos, via email, as senhas aos 100 primeiros 

inscritos, destes, 88 cadastraram-se no Moodle e 41 participaram 
efetivamente das atividades da Oficina. 

Todos os participantes concordaram com o termo de 
consentimento e responderam inicialmente a três questionários.  O 
primeiro questionário, chamado de Questionário Informativo, foi 
organizado através da ferramenta de edição de questionários 
online do GoogleDocs, na qual investigamos questões pessoais, 
acadêmicas e profissionais tais como: idade, gênero, semestre que 
cursa, atividade profissional, horas de estudo, satisfação quanto ao 
desempenho acadêmico e atividades acadêmicas que costuma 
adiar. Os demais questionários foram implementados no próprio 
ambiente Moodle, sendo um deles um conjunto de seis questões 
de múltipla escolha sobre conceitos algébricos, na qual buscamos 
analisar o conhecimento matemático dos sujeitos para o conteúdo 
de álgebra elementar. O outro questionário sobre o conhecimento 
do conteúdo pedagógico teve por base os estudos de [13], em que 
um conjunto de categorias foi verificado na resolução da questão 
aberta adaptada da questão 33 do ENADE Matemática 2008. Os 
sujeitos tiveram apenas uma tentativa permitida e foram 
verificadas: a identificação do objetivo da tarefa; dos 
conhecimentos prévios e das dificuldades dos alunos na resolução 
da tarefa; apresentação de diferentes estratégias para resolução da 
tarefa e sugestão de abordagens de ensino. 

Na quinta semana apenas o primeiro questionário não foi 
reaplicado, mas um novo questionário avaliativo foi construído no 
GoogleDocs com questões sobre as cartas, os materiais, as 
ferramentas online, o tempo e os processos estudados. 

Além deste conjunto de questionários ao longo das semanas os 
estudantes entregaram tarefas relacionadas aos processos 
estudados, bem como relatos de suas aprendizagens e 
dificuldades. As leituras do material virtual construído com base 
nas Cartas e Gervásio a seu Umbigo, as tarefas, os recursos e 
instrumentos disponibilizados e as discussões sugeridas a cada 
semana buscaram promover o processo de autorregulação de 
aprendizagem, tendo por base o modelo cíclico de Rosário, em 
que foram previstas as etapas de modelação; reflexão e discussão; 
informação e prática autônoma. 

A fim de iniciar uma analise do material coletado na próxima 
seção apresentamos as respostas para o questionário informativo, 
algumas questões do questionário avaliativo e inferências sobre as 
mesmas. 

5.  RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 
A maioria dos participantes da Oficina de Estratégias de Estudo, 
conforme Figura 4, são do sexo feminino e possuem idade entre 
25 e 37 anos. 
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Figura 4. Gráficos de gênero e faixa etária dos participantes. 

Outro aspecto importante é o fato de 95% destes estarem cursando 
o 4º semestre e 93% possuírem alguma atividade remunerada, 
sendo 26,3% estudantes com atividade docente; 13,2% trabalham 
em atividade comercial e 60,5% exercem atividades diversas 
como de servente, pedreiro, fiscal de tributos, merendeira, 
bancário, dentre outras. Em média a atividade remunerada ocupa 
38 horas semanais. Em relação ao tempo disponibilizado para o 
estudo, conforme Figura 5, 56% dos participantes afirmou que 
estuda entre dois a cinco dias semanais, dispensando em torno de 
1 a 2 horas do dia nesta tarefa. É importante observar que 12% 
dos participantes afirmou apenas estudar nos finais de semana e 
14,6% de estudar acima de três horas diárias, o que é preocupante 
num curso de graduação a distância. 

 
Figura 5. Momentos de estudo semanal dos particpantes.  

Destes participantes, como ilustra a Figura 6, 68% sentem-se 
satisfeitos ou mais que satisfeitos com seu desempenho 
acadêmico, bem como 81% classificam seu desempenho 
acadêmico superior no momento da Oficina como suficiente ou 
mais do que suficiente.  

 
 

 
Figura 6. Percepção do desempenho acadêmico dos 

participantes 
Contudo, 19,5% dos participantes apesar de ter um desempenho 
médio satisfatório (notas variando de 7,65 a 9,2) sentem-se pouco 
satisfeitos com tal desempenho, o que aponta uma avaliação 
pessoal bastante exigente.  

Destes, 62,5% possuem nota no quarto Eixo Temático inferior à 
média dos eixos cursados, conforme Figura 7, o que mostra a 
coerência ao responder que classificam seu desempenho 
acadêmico no momento como pouco suficiente. Já 37,5% 
daqueles que classificam seu desempenho acadêmico no momento 
como pouco suficiente tiveram nota no quarto eixo (variando 
entre 8 e 9,5) superior à média dos eixos cursados (variando de 
7,85 a 9,2), o que demonstra a extrema exigência destes para com 
seu desempenho, bem como nos aponta alto senso de autoeficácia, 
pois acreditam que possam ter um desempenho melhor daquele 
que já possuem. A autoeficácia  é um dos mecanismos que ocupa 
um papel central no processo regulador, as crenças pessoais sobre 
as próprias capacidades para mobilizar a motivação, recursos 
cognitivos e cursos de ação necessários para exercer o controle 
sobre eventos ambientais. Elas regulam o nível de motivação, 
tanto diretamente, através da mobilização e manutenção do 
esforço, quanto indiretamente pelo seu impacto na definição de 
metas [20].  

 
Figura 7.  Desempenho acadêmico dos participantes.  

 

A Figura 7, ilustra que 50% dos participantes da Oficina 
obtiveram médias bem semelhantes, tanto no desempenho médio 
dos eixos (7,9 a 8,6) quanto no eixo 4  (7,8 a 8,4)  fato este 
facilmente verificado graficamente, o que nos levaria a esperar 
resposta semelhantes as perguntas sobre a satisfação de 
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desempenho acadêmico e classificação do desempenho atual, 
entretanto como podemos ver  na Tabela 2, alguns participantes, 
responderam contraditoriamente, o parece indicar que as respostas 
dadas representam a percepção subjetiva de cada um. 

Em relação a procrastinação, que segundo [32] refere-se aos 
sujeitos que  adiam, totalmente ou parcialmente, o início ou a 
conclusão de um curso de ação ou de uma decisão planejada, 29% 
dos participantes afirmam não adiar atividades acadêmicas, os 
demais 71% apontam adiar as leituras dos materiais, a 
participação de fóruns, o envio de tarefas, o portfólio, chats, 
diagnósticas, praticandos e leitura de materiais complementares. 

 
Tabela 2: Respostas sobre a satisfação de desempenho 
acadêmico e classificação do desempenho atual.  

  

Atualmente, o quanto 
você se sente satisfeito 
com seu desempenho 

acadêmico? 

Como você classifica seu 
desempenho acadêmico no 

ensino superior no 
momento? 

sujeito 4 Pouco satisfeito Suficiente 

sujeito 25 Satisfeito Pouco suficiente 

sujeito 28 Pouco satisfeito Suficiente 

sujeito 30 Pouco satisfeito Suficiente 

sujeito 37 Nada satisfeito Suficiente 
 

No questionário avaliativo da Oficina 100% dos participantes 
afirmaram que irão utilizar os conhecimentos e estratégias 
aprendidas durante a Oficina, das quais as estratégias apontadas 
como a serem utilizadas já no próximo eixo temático estão 
ilustradas na Figura 8. Observamos a ênfase nas estratégias de 
anotações e gestão de tempo, principalmente a partir da técnica 
Cornell de anotações e o uso de cronogramas como 
procedimentos de organização de tarefas. 

Estratégias a serem implementadas
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Figura 8. Tabulação das Respostas para Estratégias a serem 

implementadas a partir do próximo semestre  
  

Outro dado importante são as considerações sobre os materiais e 
atividades propostas que ilustram as opiniões dos sujeitos da 
pesquisa para com a Oficina, bem como de suas aprendizagens no 
decorrer da mesma. Assim temos as falas do Sujeito 17 e Sujeito 
20 que mostram a conscientização da importância da oficina para 
sua discência, docência e cidadania: 

Achei muito importante o conteúdo das cartas, um belo exemplo 
de como devemos nos organizar como aluno e professor, e 
também de um modo geral. (SUJEITO 20) 

As cartas do Gervásio ao seu Umbigo e às cartas do Umbigo ao 
Gervásio relatam situações parecidas que já vivenciamos ou ainda 
vamos vivenciar, mas em alguns momentos parecia que foram 
escritas para mim. As orientações foram muito importantes para 
autorregulação, planejamento e resolução de problemas, os 
ensinamentos são válidos para todos os momentos tanto para os 
estudos como todos os problemas do nosso dia a dia. As 
atividades propostas foram excelentes para pensar e repensar 
algumas atitudes que temos, e o que podemos fazer para mudar o 
que é necessário. (SUJEITO 17) 

O Sujeito 21 contextualiza sua aprendizagem a partir dos 
processos trabalhados na Oficina apontando a importância da 
gestão de tempo, da determinação de fatores distratores e do 
controle de aspectos afetivos para promoção da autorregulação, o 
que corrobora com a teoria social cognitiva de Bandura. 

Achei bem interessante este curso, acho que agora vou conseguir 
me autorregular para realizar minhas tarefas, e estipular 
horários para estudar sem distratores. Serviu para organizar 
melhor os estudos e as preparações para as provas, sou muito 
ansiosa e agora talvez eu possa me controlar nesse momento de 
avaliação que sempre é importante.As atividades foram bem 
proveitosas, foram para testar o nosso aprendizado, valeu a pena 
aproveitar esse tempo de férias da faculdade para aprender a 
estudar. O material é simples de corresponde com o que 
vivenciamos em nosso cotidiano, todo aluno deveria ler estas 
cartas e tirar muito proveito, elas ensinam de maneira verbal sem 
complicações de conceitos mirabulantes. Gostei e vou continuar 
no próximo. (SUJEITO 21) 

O Sujeito 12 apontou sua dificuldade com a leitura dos materiais, 
embora sua opinião seja que os conteúdos abordados sejam 
pertinentes: “Achei o material um pouco extenso, cansativo... mas 
o conteúdo foi muito bom.” (SUJEITO 12) 

Na próxima seção apontaremos passos futuros para continuidade 
ao trabalho e considerações finais a respeito do mesmo. 

 

6.  CONCLUSÕES 
Mesmo que pareça incoerente, pois constantemente há a 
afirmação de que a aprendizagem online está centrada e focada no 
aluno, os cursos online ainda são projetados para o atendimento 
das necessidades dos professores, inúmeras vezes sem ter o aluno 
em mente, significativas do ponto de vista docente e não, 
necessariamente, discente [21].  

Além disso, como afirma [15] (p.164) o ciberespaço deve ser 
entendido como a  

[...] região do mundo dos virtuais, por meio do qual as comunidades 
descobrem e constroem seus objetos e conhecem a si mesmas como 
coletivas inteligentes. Ou seja, o aprendizado online propicia trocas de 
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experiências e intercâmbio entre indivíduos com diferentes visões de 
mundo. O ambiente virtual também oferece diferentes formas de discutir 
e construir diferentes visões de um mesmo aprendizado, enriquecendo as 
trocas entre os envolvidos no processo de aprendizagem. 

Este trabalho, ainda parcial, pretende verificar os efeitos da 
implementação do Programa de Gervásio na educação a distância 
online, neste estudo de caso, numa primeiro análise identificamos 
o pouco tempo destinado ao estudo por parte dos estudantes 
envolvidos na pesquisa e que a maioria dos sujeitos tiveram nota 
no quarto Eixo Temático inferior à média dos eixos cursados, o 
que aponta a coerência com a resposta dada sobre seu 
desempenho acadêmico no momento. Além disso, dentre as 
técnicas trabalhadas no Programa de Gervásio os estudantes 
enfatizaram o uso futuro das estratégias de anotações e gestão de 
tempo, principalmente a partir da técnica Cornell de anotações e o 
uso de cronogramas como procedimentos de organização de 
tarefas. Alguns, através de suas escritas, mostram a 
conscientização da importância da competência de autorregulação 
para sua discência, docência e cidadania. 

As considerações apontadas neste artigo são parciais, referentes 
especificamente aos Questionários Informativo e Avaliativo, uma 
comparação entre a performance dos participantes no próximo 
semestre e suas crenças de autoeficácia serão averiguadas, além 
dos prazos de envios de tarefas e os demais instrumentos de coleta 
de dados apontados anteriormente, pretendemos ao realizar a 
análise geral dos materiais e demais variáveis verificar se os 
sujeitos que participaram desta Oficina irão utilizar as estratégias 
aprendidas e, se mostrarão indivíduos realmente autorregulados. 
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ABSTRACT 
The integration into the curriculum of Information and 
Communication technologies (ICT) has been intense in the 
educational systems of Latin America and Caribe (ALC). 
Governments pretend to achieve the improvement of quality, 
efficiency and equity in Education by the use of ICT. Great efforts 
have been put in infrastructure and connectivity, curriculum 
reforms and teacher`s training, mainly in primary and secondary 
schools. However, there are certain barriers to overcome to 
integrate ICT to the curriculum effectively. This paper is going to 
present the case of Saint John’s School in San Pedro de la Paz, 
Chile, where ICT integration has been carried out and the 
difficulties found, proposing the implementation of a b-learning 
prototype with a virtual synchronic and present advisor to 
contribute to the improvement of this process in primary and 
secondary levels. 
 
RESUMEN 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 
han ido integrando a los sistemas educativos de América Latina y 
el Caribe (ALC) intensamente, pues se pretende por medio de 
ellas lograr el mejoramiento de la calidad, eficiencia y equidad de 
los sistemas educativos de la región. Se han realizado esfuerzos 
tanto en lo que respecta a infraestructura y conectividad como de 
reformas curriculares y capacitación de docentes en servicio, 
focalizándose principalmente en los niveles de escolaridad 
primaria y secundaria. Sin embargo, existen algunos obstáculos 
que han impedido que el docente pueda integrar la tecnología al 
currículo en forma efectiva. En este documento se pretende dar a 
conocer la experiencia de integración de TIC en el currículum del 
colegio Saint John`s de la comuna de San Pedro de la Paz de 
Chile,  y sus dificultades, proponiendo la mejora de este proceso 
por medio de la implementación de un prototipo modelo b-
learning que incluye un asesor de tipo presencial y virtual 
sincrónico. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– collaborative learning, computer-assisted instruction (CAI), 
computer-managed instruction (CMI), distance learning.  

 

General Terms 
Management, Measurement, Performance and Human Factors. 

Keywords 
ICT integration into curricular programs, Teacher professional 
development in ICT, Platform for teachers’ reflection and 
knowledge management, synchronic virtual tutoring, MOOC 
(Massive Open Online Course). 

1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la contribución de la educación al desarrollo de 
las personas es ampliamente reconocida. Por tal motivo, desde 
hace dos décadas, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) afirman que, la 
educación es la clave para asegurar la productividad con equidad 
social, crear puentes de comunicación entre las comunidades 
multiculturales y fortalecer la democracia basada en la inclusión 
de la ciudadanía. 

Como se puede ver, la educación tiene un rol primordial para el 
desarrollo de los países y en los últimos años ésta ha adquirido 
mayor relevancia como consecuencia de los cambios ocurridos 
por la globalización en los patrones productivos y la mayor 
importancia que se le da a la información y el conocimiento. Para 
esta nueva era, se requiere recursos humanos con este perfil, 
donde se incluyen los nuevos modos de producir, participar y 
convivir [19]. 

Entre todos los aspectos que fomenta la UNESCO en el campo de 
la educación, están las TIC. Su incorporación en la esfera de la 
educación, ha ayudado a hacer frente a los retos que tienen los 
países en cuanto a lograr mejorar la gestión escolar, la calidad de 
la oferta educativa y equidad en el acceso a las oportunidades 
educativas. De hecho, desde los primeros proyectos de 
incorporación de las TIC en los años 80, éstas han sido 
consideradas como prioridad para lograr no sólo disminuir la 
brecha digital, sino también la modernización de los procesos de 
aprendizaje o favorecer la adquisición de competencias y 
habilidades  cognitivas entre los estudiantes.  Además, se ha 
destacado que las TIC permiten mejorar la eficiencia en los 
procesos administrativos institucionales y académicos [10]. 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
Este proyecto se inscribe en la  línea de investigación que explora 
las prácticas de uso de las TIC en las instituciones y aulas. Se han 
desarrollado distintos estudios al respecto que abordan esta 
problemática. Podemos ver algunos ejemplos en el contexto 
español como la investigación desarrollada en el informe del Plan 
Avanza (2007), el que se enmarcó en el Programa Nacional de 
Reformas diseñado por el Gobierno para cumplir con la Estrategia 
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de Lisboa. El Plan Avanza se orienta a lograr que las TIC sean 
integradas adecuadamente con el fin de contribuir al desarrollo y 
crecimiento económico, el que se basa en entregar herramientas a 
la futura mano de obra para la competitividad y la productividad, 
promover la igualdad social y regional y, mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de las personas. Otro ejemplo es el realizado por 
BECTA (2007), cuya labor fue analizar el impacto de las TIC en 
las escuelas en el Reino Unido.  
 
En cuanto a Latinoamérica y el Caribe, en el discurso político de 
las agendas digitales de cada país, generalmente las metas que se 
relacionan con las TIC en educación se refieren a procesos de 
innovación y cambio (por ejemplo, reformas educativas). Sin 
embargo, las medidas se centran más en proveer de medios 
(infraestructura y acceso) que en modificar los procesos 
(innovación) [13]. Por otro lado, en cuanto a la formación inicial 
docente (FID) en el plano internacional aún existe un déficit 
considerable con respecto a las competencias necesarias para 
enseñar con TIC que se proporcionan a los docentes en formación 
[3].  
 
Este déficit sería consecuencia de que a los docentes que se están 
formando, se les enseña habilidades básicas, que resultan 
insuficientes y tienen poca relación con su integración efectiva en 
las prácticas docentes  “No se necesita cambiar las conexiones 
digitales, sino las conexiones entre actividades y prácticas dentro 
del aula”, dice Brunner [4]. 
 
Brunner señala que los docentes deben adquirir nuevas 
competencias. Unas son de manejo técnico (hardware y software), 
otras son las competencias pedagógicas, que tienen que ver con el 
desarrollo de habilidades que les permitan aprovechar en forma 
significativa  la tecnología disponible en la escuela y en los 
hogares de los alumnos. Por último, están las competencias que 
permiten al profesor producir una efectiva integración curricular.  
 
A esto hay que añadir que  los profesores se enfrentan a un nuevo 
tipo de alumno, un nuevo individuo. De hecho,  autores como 
Reig y Vílchez [16] afirman que con la irrupción de la 
interconectividad y las redes sociales en Internet, estamos 
viviendo un cambio de paradigma, la evolución hacia un nuevo 
tipo de individuo, el que podríamos llamar “hiperindividuo” o 
“individuo conectado”, que no se parece, en general, a sus 
predecesores en aspectos importantes de su proceso de 
socialización, desarrollo cognitivo, proceso de individualización y 
desarrollo moral. 

Estos individuos hiperconectados (que son los que en estos 
momentos están en nuestras aulas) tienen una serie de necesidades 
y características, mencionadas por Reig y Vílchez  en su libro La 
Hiperconectividad, claves y miradas:  

• Tienen una mayor actividad cerebral, así al menos lo concluye 
Small [17] al determinar que  cuanto más utilizamos Internet 
más se activa nuestro cerebro. Sometidos a una batería de 
preguntas a la vez que se monitorizaba su actividad cerebral, 
en general, en los cerebros de los internautas activos se 
registraba más actividad, especialmente en cuanto a toma de 
decisiones y solución de problemas, v/s los no internautas.  

• Son individuos que utilizan la geolocalización de la memoria. 
Es decir, tienden a memorizar en dispositivos externos, en 
máquinas, cambiando de una memorización textual  hacia la 
de palabras clave, los procesos y los hipervínculos que nos 

llevan a la información que antes almacenábamos en completo 
en nuestros cerebros. 

Prensky [15], en su artículo “Nativos digitales, Inmigrantes 
digitales”, denomina a estos nuevos “individuos” como “nativos 
digitales”; puesto que nacieron con la tecnología, y es parte de sus 
vidas. 

Gértrudix, Durán, Gamonal, Gálvez y García [9], señalan que una 
característica preponderante del joven actual, y por lo tanto 
“nativo digital”, es su forma de relacionarse: 

• El hecho de ser del mismo target de edad no es tan relevante 
como estar en el mismo nivel comunicativo, es decir; conocer 
los mismos códigos y sistemas de comunicación que 
viabilicen un tipo de relación. Los jóvenes tienen una coraza 
no visible que resulta complicada romperla a no ser que se 
conozcan las claves. El reconocimiento, el respeto, la 
relevancia, aparecen como elementos capitales para poder ser 
oído, para que la comunicación sea eficaz. 

En algunos estudios de caso realizados en Silicon Valley, se 
puede observar que a pesar de que las escuelas están equipadas 
con tecnología 1:1, las prácticas pedagógicas demuestran que aún 
los docentes tienen niveles de integración al currículo mínima.  
 
En el ámbito de la integración de las TIC, se han realizado varios 
estudios a lo largo de los últimos años para tratar de identificar los 
obstáculos que impiden su realización. Entre dichos obstáculos se 
pueden observar aquellos que tienen relación con las actitudes y 
competencias del docente, otros relacionados con las 
instituciones, donde se destacan factores como la falta de tiempo, 
la falta de formación o las dificultades de acceso a las tecnologías, 
siendo la falta de conocimiento de los profesores el principal de 
todos [2]. 
 
En definitiva, se puede afirmar que la disponibilidad de las 
tecnologías digitales en sus distintas formas (computadoras de 
escritorio, portátiles, conexión a Internet, WIFI, pizarras digitales, 
tablets PC, celulares) en las escuelas europeas, las españolas, 
América Latina y el Caribe y en Chile son una realidad evidente 
dejando de ser un problema o barrera para el uso educativo de las 
mismas, pero no son utilizadas en gran porcentaje con fines 
educativos en el contexto de las escuelas al integrarlas al 
currículo. Por lo tanto, esta investigación pretende develar el 
proceso de la integración de TIC por los docentes en el colegio 
Saint John’s en Concepción y proponer sugerencias para 
mejorarla enfocándonos en los docentes. 

2.1 Objetivos de la investigación 
Objetivo general: 

Mejorar la participación de los docentes en el plan de integración 
de TIC a fin de promover su desarrollo profesional en el colegio 
Saint John’s de Concepción. 
 
Objetivos específicos: 
 
• Diseñar actividades con TIC que promuevan la integración 

curricular. 

• Utilizar una plataforma con un modelo b-learning de asesoría 
sincrónica en integración de TIC,  procesos de reflexión y 
colaboración docente y cursos tipo MOOC. 
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• Desarrollar competencias TIC por medio de un uso 
pedagógico de éstas. 

• Incrementar la valoración de la implementación de actividades 
con TIC.  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La revisión bibliográfica permite constatar que a pesar de que se 
han realizado proyectos respecto a apoyar a los docentes en su 
capacitación y desarrollo profesional por medio de los organismos 
gubernamentales en distintos países, aún existe una brecha en el 
uso de TIC integrados al currículum y persisten algunos 
obstáculos a los que se ven enfrentados los docentes. 
 
El método más común para el desarrollo profesional del docente 
es ofrecer cursos dictados por personas expertas en softwares y 
hardware, y de esta forma puedan adquirir habilidades y  
conocimientos tecnológicos básicos. Sin embargo, este tipo de 
cursos no ha tenido el éxito que se esperaba, pues faltan cursos de 
perfeccionamiento y apoyo continuo. 
 
Desde el año 2012, en el colegio Saint John’s, ha habido un 
aumento de trabajo curricular y de gestión para los docentes, 
debido a la implementación de un nuevo modelo metodológico 
basado en la indagación, parte del Programa de Bachillerato 
Internacional que involucra a todos los niveles del colegio. Por lo 
anterior, los docentes tienen poco tiempo para buscar recursos 
digitales, planificar y ejecutar actividades pedagógicas con TIC. A 
pesar de este panorama, las TIC tienen un rol muy bien definido y 
de importancia en este nuevo modelo  metodológico, en el que 
apoya al aprendizaje en forma integrada al currículo. 
 
En este contexto, es importante desarrollar una experiencia de 
Investigación-Acción a fin de contar con evidencia respecto de los 
procesos asociados a la integración de TIC en el colegio Saint 
John’s, lo que permitirá identificar los puntos clave a mejorar y 
proponer una nueva forma de gestionarlos. 
 
Esta propuesta incluye una plataforma y modelo de integración 
para trabajar el tema de interés con los docentes en ejercicio. 
 
La investigación y sus resultados podrán utilizarse como 
referencia de una experiencia de integración con TIC, donde se 
consideran las competencias y estándares TIC para la docencia 
que propone el Ministerio de Educación de Chile, por medio de 
una plataforma con un modelo b-learning y un asesor virtual 
sincrónico. 

4. METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
La investigación-acción (en adelante I-A) tiene sus orígenes en la 
década de los años 40 con Kurt Lewin psicólogo prusiano quien 
realizó trabajos en los Estados Unidos [7], [18] y [14]. En ese 
tiempo ésta estaba muy alejada del campo educativo y se basaba 
en la psicosociología de grupos. Según Pérez-Serrano [14] los 
principios sobre los que se basa la I-A desarrollados por Lewin en 
1946, fueron: su carácter participativo, el impulso democrático y 
la contribución al mismo tiempo al cambio social y a la ciencia 
social. 
Estas ideas pronto pasaron al ámbito educativo, siendo 
desarrollados años más tarde por Corey, quien era en esos años 
profesor del Teachers College of Columbia University. A partir de 
la propuesta de Lewin, ideó un método para mejorar las prácticas 
educativas en los centros. De esta manera, la I-A se empezó a 

llevar a cabo en situaciones escolares, diseñada para ayudar a la 
gente que trabaja ahí a reflexionar sobre su desempeño. 
Años más tarde, Lewin también dirigió sus ideas hacia el campo 
educativo, planteando objetivos para el desarrollo de la I-A que 
incluían: la mejora de la calidad de la enseñanza, el desarrollo de 
una cultura profesional común, y el desarrollo de la capacidad de 
resolución de problemas por parte del profesorado. Lewin fue el 
primero en exponer el modelo I-A como un proceso cíclico de 
exploración, actuación y valoración de resultados. 
Posteriormente, se produjo un retroceso de la I-A debido a las 
aportaciones del positivismo en la educación, donde separa 
claramente la teoría de la práctica. La I-A resurge nuevamente en 
los años 70 por medio de autores como Carr y Kemmis [6],   
Elliot [7], Stenhouse [18], Kemmis y McTaggart [12], entre otros. 
En Inglaterra, Stenhouse [18] fue el primero en impulsar la I-A 
promoviendo la concepción de la figura del profesor como 
investigador. Su idea era que por medio de la investigación de la 
práctica, los enseñantes pudieran mejorar sus acciones educativas. 

4.1 Enfoques y fases de investigación-acción 
El método de investigación es teórico – práctico, pues se recurrirá 
a la teoría en un principio para luego seguir con la aplicación de 
una mejora. Por lo tanto, en este caso, estamos hablando de una 
investigación-acción, cuyo enfoque es de tipo técnico, por un 
lado, y también interpretativa [6], que contará con recursos 
cuantitativos y cualitativos.  
Se realizará un programa de trabajo, donde los propósitos ya están 
establecidos y el modelo pedagógico a seguir también. Por otro 
lado, estamos comprometidos con la organización y práctica 
educativa, así también con la organización y práctica social, ya 
que tenemos responsabilidad compartida con los participantes de 
la investigación, es decir, estamos en un proceso no neutral, sino 
crítico de intervención y reflexión. 
Fases de investigación [1]: 

• Fase 1: Diagnóstica 

En esta fase se realiza un diagnóstico y reconocimiento de las 
barreras o dificultades que enfrentan los docentes en la 
integración de TIC al currículo por medio de un focus group. 
Además, para determinar el nivel de competencias TIC de los 
docentes se aplica encuesta del Ministerio de Educación de 
Chile (MINEDUC), disponible de manera online. 

• Fase 2: Propuesta 

Se presenta al grupo de profesores la propuesta de una 
plataforma con un modelo b-learning y asesor virtual 
sincrónico. Se les explica el procedimiento para trabajar con 
ésta respecto al plan de integración de TIC y sus 
potencialidades. 

• Fase 3: Ejecución 

Los docentes comienzan a usar la plataforma para 
comunicarse entre ellos y para solicitar asesoría en el diseño 
de actividades con TIC. Además, cuentan con una base de 
datos con video tutoriales para su apoyo en distintas 
herramientas. 

• Fase 4: Evaluación 

Los docentes realizan una reflexión por medio de un focus 
group acerca de sus impresiones y evalúan la propuesta. 
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4.2 Muestra: escenario y participantes 
Esta experiencia se desarrolla en Concepción, Chile, comuna de 
San Pedro de la Paz en un colegio Particular pagado. Uno de los 
miembros del grupo investigador es asesor de TIC en dicho 
establecimiento y cuya iniciativa en desarrollar este proyecto se 
debió a que observó que sólo un área de profesores del colegio ha 
estado participando activamente del plan de integración y se ha 
querido llegar a otras áreas donde docentes entusiastas y con 
deseos de desarrollarse profesionalmente en TIC puedan 
participar. 

Dada esta situación, la asesora TIC del colegio junto a un grupo 
de investigadores se reúnen con la Dirección para plantear esta 
situación y el deseo de apoyar a los docentes a desarrollar las 
competencias TIC que señala el MINEDUC y llevar a cabo esta 
investigación-acción con una propuesta de mejora al plan de 
integración de TIC para docentes ya existente. 

El grupo de intervención fue seleccionado en base a criterios 
específicos: 

• Entusiasta y con ganas de aprender a usar las TIC en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Ser líder pedagógico. 

• Nivel básico en uso de software. 

Las personas fueron seleccionadas por el interés de éstas en 
participar y siendo consultado previamente con los Jefes de Área 
de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente. El grupo 
de intervención son dos profesores por área (Infant-Junior-
Middle-Senior). En total son 8 docentes de distintas asignaturas, 
entre las que se incluyen: inglés, Lenguaje, Historia y Ciencias. 

5. PROPUESTA MODELO B-LEARNING 
SINCRÓNICO 

 
Figura 1.  Modelo b-learning sincrónico 

 
El modelo que se utilizó en la investigación pretende contribuir a 
potenciar los estándares TIC para la docencia definidos por el 
Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), en el año 2011, 
[8], así como aportar a superar los obstáculos de tiempo, espacio, 
respuesta y acompañamiento de un asesor que presentan los 
sistemas de aprendizaje totalmente online para apoyar al docente 
en el desarrollo de actividades con TIC integradas al currículo, 
fortaleciendo y promoviendo sus competencias TIC. Se 

fundamenta en tres componentes: exploración previa, ecología de 
aprendizaje y evaluación de la dimensión TIC. 
 
En la exploración previa, se realiza un análisis de la situación de 
la institución de educación (nivel de madurez tecnológica) y de 
los profesores (nivel de competencias TIC para la docencia), con 
el fin de proponer la (s) dimensión (es) que se pretende potenciar 
en los profesores. Estas dimensiones son las que en el año 2011, 
fueron definidas por el MINEDUC: pedagógica, técnica o 
instrumental, de gestión, social, ética y legal, de desarrollo y 
responsabilidad profesional. 
 
En la ecología de aprendizaje, los profesores contarán con una 
batería de actividades para potenciar el uso de las TIC en sus 
planificaciones y en su práctica pedagógica, retroalimentándose 
con otros profesores, a través de espacios de reflexión docente, y a 
través de la asesoría virtual síncrona. 
 
En la evaluación de la dimensión TIC, los profesores podrán 
optar a dos tipos de certificación: la virtual, que se obtendrá al 
momento de haber aprobado los cursos (al estilo de los Massive 
Open Online Course: MOOC), y a una certificación real de la 
dimensión a través de distintas evidencias que los profesores 
deberán construir, tanto en la virtualidad como en terreno, en 
apoyo con alguna universidad.  
El modelo se fundamenta en la  modalidad b-learning, que 
consiste en el aprendizaje presencial más el aprendizaje virtual, 
busca la flexibilización y la distribución de las instancias de 
aprender. Se establece metodológicamente las clases presenciales 
como el momento de evaluación de conocimientos, habilidades y 
competencia, y la  reflexión docente de su quehacer con TIC. Esta 
modalidad utiliza las mismas herramientas tecnológicas que el 
enfoque e-learning, es decir, una plataforma donde se desarrollan 
las clases virtuales con herramientas de comunicación (Chat, blog 
y servicio de mensajes). Pero, además, en nuestro diseño, con una 
tutorización con apoyo tecnológico, el que se llevará a cabo por 
medio de la herramienta de videoconferencia que ofrece la 
plataforma EDU 2.0. Dicha tutorización se realizará en forma 
sincrónica cada una hora con previa reserva o calendarización de 
cita entre los docentes y tutores. Por supuesto, contarán también 
con las herramientas comunes de comunicación mencionadas 
anteriormente. 
El modelo b-learning sincrónico constituye una modalidad válida 
para la construcción del conocimiento, pues los docentes 
participan de un grupo por área (Infant, Junior, Middle y Senior) 
donde comparten sus ideas y ven las solicitudes que otros 
docentes están cursando con su tutor. Se refuerza la teoría 
constructivista: la óptima gestión del conocimiento, la continua 
actualización de los conocimientos y por supuesto, el trabajo 
colaborativo y la instancia de reflexión al término de cada 
actividad con TIC. 
Algunos principios pedagógicos que se pueden destacar, según 
expertos son [5]: 
Proceso de enseñanza/aprendizaje centrado en el alumno 
Los alumnos en este modelo tienen un papel activo en su 
aprendizaje y en la generación de conocimiento, pues en la 
plataforma contarán con actividades como la construcción 
colaborativa de la didáctica, los foros de discusión donde 
compartirán opiniones y reflexionarán sobre su quehacer. 
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Gestión de Conocimiento 
Los alumnos al administrar la información y crear nuevos 
constructos intelectuales y transferirlos a sus colegas respecto de 
sus experiencias en el uso de las TIC, promoverán que el 
conocimiento vaya generándose de manera constructivista. 
Trabajo colaborativo y en grupo 
Las herramientas como foros, centro de recursos didácticos y 
foros de discusión, son espacios de reflexión y de trabajo en 
grupo. Se pueden llevar a cabo fuera del horario de clases y como 
trabajo grupal en forma sincrónica como asincrónica.  
Generación de trabajo responsable por parte del alumno 
Los alumnos son quienes generan las instancias de aprendizaje 
por medio de solicitar apoyo a los tutores y desarrollar su 
actividad con TIC. 
La metodología de desarrollo tecnológico que se utilizó para el 
diseño del modelo b-learning  de asesoría pedagógica TIC 
sincrónica para docentes, se conoce como Método Incremental 
de Prototipos [5]. Este método consiste en diseñar y optimizar 
plataformas virtuales con propósitos educativos, permitiendo 
obtener un producto a partir de procesos completos y complejos 
(Figura 2).  

 
 

Figura 2.  Modelo incremental de prototipos para plataformas 
educativas  

 
El prototipo consiste en un modelo original que sirve como base 
para someterlo a pruebas y análisis que buscan optimizarlo. De 
esta manera, se va mejorando la calidad y la productividad en 
cada fase.  El proceso de incremento en el desarrollo del sistema 
de información, se refiere a que éste es incremental en el sentido 
de que cada vez que se pase un ciclo de análisis/diseño/evolución 
significa que cada vez se van refinando gradualmente las 
decisiones estratégicas y tácticas.  

6. CONCLUSIONES 
La investigación-acción que se está realizando en el colegio Saint 
John’s en Concepción, Chile, y la implementación del piloto de 
este modelo b-learning con asesoría TIC sincrónica, permitirá 
obtener datos muy importantes en cuanto a competencias iniciales 
en TIC de los docentes de un establecimiento y observar al final 
del proceso, si este modelo es efectivo en cuanto a su objetivo 

principal: incentivar y mejorar las competencias TIC de los 
docentes. 

El modelo propuesto permitirá optimizar la retroalimentación 
entre docentes y  tutores virtuales en primera instancia, a través de   
video conferencia y luego, entre docentes, por medio del uso 
también de otras herramientas de comunicación que ofrece, en 
este caso, la plataforma EDU 2.0, favoreciendo la gestión de 
conocimiento y reflexión docente. 

Por otro lado, la inclusión de MOOCs en la plataforma les 
permitirá obtener una certificación que acredite ciertas 
competencias TIC por medio de la presentación de una actividad 
práctica con sus alumnos. 

El apoyo al docente en las competencias TIC es fundamental para 
su desarrollo profesional y para el desarrollo económico del país. 
El contar con docentes capacitados en TIC que generen 
actividades integradas al currículum, desarrollará en nuestros 
niños una de las competencias y habilidades del SXXI relacionada 
con el uso productivo de la tecnología y de la posible generación 
de nuevos negocios en este ámbito, además de ir preparando 
capital humano para la futura inserción laboral, con las 
competencias que los nuevos desafíos de la sociedad del 
conocimiento requieren. 
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ABSTRACT 
This article presents an account of the experience developed in 
public schools in the state of Alagoas, members of the Project One 
Laptop Per Student (UCA), which was proposed for the project 
Travel through Reading, aiming to encourage literacy of students 
from early grades through children's literature, as well as 
ownership by teachers and students of the resources of 
educational laptop. The project was not developed at all stages, 
because the conditions of the Internet in these schools, which are 
very poor, going for long periods without connection or a 
connection so slow it difficult to carry out simple activities. It was 
found enthusiasm of the students in the use of laptops and break 
the fear of teachers in the use of technology in school. 

 
RESUMO 
Este artigo apresenta um relato da experiência desenvolvida em 
escolas públicas alagoanas, integrantes do projeto “Um 
Computador Por Aluno” (UCA), para as quais se propôs o projeto 
Viagens na Leitura, com o objetivo de incentivar por um lado o 
letramento de alunos das séries iniciais, através da literatura 
infantil, por outro a apropriação dos recursos do laptop 
educacional por professores e alunos. O projeto não foi 
desenvolvido em todas as suas etapas, em virtude das condições 
de internet nessas escolas, muito precárias, passando por longos 
períodos sem conexão ou com uma conexão tão lenta que dificulta 
a realização de atividades simples. Constatou-se grande 
entusiasmo dos alunos na utilização dos laptops e a quebra do 
temor dos professores em relação ao uso das tecnologias na 
escola. 
Categorias e Descritores 
A . Literatura geral 

Termos Gerais 
Documentação, Fatores Humanos, Linguagem. 

PALAVRAS-CHAVE 
Letramento; letramento digital; literatura infantil; laptop 
educacional. 

1. INTRODUÇÃO 
O Projeto de aprendizagem Viagens na Leitura inseriu-se nas 
ações propostas pelo Projeto de Pesquisa Redes Sociais e 
Interatividade: projetos didáticos colaborativos interescolas no 
PROUCA Alagoas, desenvolvido pela Coordenadoria 
Institucional de Educação a Distância (CIED) da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), com financiamento do CNPQ, nas 
escolas do Projeto Um Computador Por Aluno (UCA).  
Partindo da necessidade de se constituir na escola proficiência em 
leitura, característica fundamental para circulação do cidadão no 
contexto social do mundo letrado em que vivemos, representou 
uma alternativa aos professores dos 4º e 5º anos do ensino 
fundamental para integrarem as tecnologias disponíveis na escola, 
especialmente o laptop do UCA, às atividades de estímulo à 
leitura. 
Propôs a utilização de histórias infantis de autores brasileiros 
contemporâneos, para além de despertar o gosto pela leitura, 
ajudar professores e alunos a se apropriarem do laptop do UCA, 
nesse caso específico utilizando os editores de texto, de desenho e 
de apresentações. Sendo um projeto entre escolas, foram previstas 
também atividades de utilização de ferramentas da web 2.0, como 
os blogs, para publicação dos trabalhos produzidos e chats e e-
mails para interação com outras escolas, possibilitando aos alunos 
a troca de impressões e opiniões sobre as histórias lidas. 
O objetivo geral do projeto foi proporcionar o letramento por 
meio da literatura infantil, com o auxílio dos aplicativos do laptop 
do UCA e outros recursos da web, pretendendo especificamente: 
aproximar o texto da realidade social e psicológica do aluno, 
favorecendo a socialização e o desenvolvimento emocional; 
favorecer a leitura com compreensão; enriquecer e ampliar o 
vocabulário; ordenar as histórias de forma lógica; recriar as 
histórias lidas escrevendo e oralmente; ilustrar e dramatizar 
histórias; possibilitar a troca de ideias e opiniões sobre as histórias 
lidas com outras turmas da mesma escola e de outras escolas. 
Foram planejadas as seguintes etapas: realização de oficina com 
os professores; escolha dos títulos a serem trabalhados; 
planejamento do trabalho com os alunos; realização de pré-teste; 
realização de oficinas de leitura e escrita com os alunos; reconto e 
ilustração das histórias lidas; elaboração de roteiros; dramatização 
das histórias; registro das histórias dramatizadas; produção de 
livro de histórias recontadas; organização das produções para 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
Conference’10, Month 1–2, 2010, City, State, Country. 
Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 
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publicação no blog do projeto; interações com outras 
turmas/escolas. 
Participaram do projeto três escolas, localizadas em diferentes 
municípios alagoanos. Cada uma desenvolveu as atividades 
propostas, começando pela seleção dos livros no acervo escolar, 
planejamento das atividades e realização destas em sala de aula, 
com turmas dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, no período de 
agosto a dezembro de 2012. Dos recursos dos laptops, os mais 
utilizados foram o editor de texto e de desenho. A internet foi 
utilizada para pesquisas complementares às histórias lidas, onde 
houve essa possibilidade. Devido às condições de conexão das 
escolas, a etapa de interação entre os estudantes não foi realizada, 
ficando como proposta para a continuidade do projeto.  
Neste trabalho, apresenta-se as atividades realizadas em cada 
escola, bem como os resultados do pré-teste realizado em uma 
delas, dificuldades relatadas pelos professores e algumas 
considerações em relação ao trabalho desenvolvido e necessidades 
das escolas.  

2. LEITURA, LITERATURA INFANTIL E 
LETRAMENTO 
As dificuldades de leitura tornam-se uma grande preocupação ao 
longo de toda a educação básica e são amplamente evidenciadas 
nos processos de avaliação em larga escala, denunciando a 
precária qualidade do ensino nas escolas brasileiras. Para [6],  

as práticas sociais de leitura e de escrita assumem a natureza de 
problema relevante no contexto da constatação de que a 
população, embora alfabetizada, não dominava as habilidades de 
leitura e de escrita necessárias para uma participação efetiva e 
competente nas práticas sociais e profissionais que envolvem a 
língua escrita. 

O trabalho educativo com a linguagem nas séries iniciais parece 
ser insuficiente para propiciar o desenvolvimento das 
competências linguísticas que levam os alunos a um processo de 
autonomia e emancipação, pois enquanto não desenvolvem a 
competência leitora, dependem, de acordo com [8], “da voz adulta 
que decodifica o mundo para ela”. A leitura media a relação do 
indivíduo com a realidade que o cerca e com a linguagem escrita, 
marca de uma sociedade letrada. 
Embora a descoberta do prazer da leitura, que antecede a 
aprendizagem da leitura, possa se dar no ambiente familiar, as 
expectativas em torno dessa atividade convergem para a escola e 
para o professor, que tem a responsabilidade de incentivar e 
desenvolver o gosto pela leitura. Espera-se que a criança evolua 
progressivamente do “saber ler e escrever em direção ao ser capaz 
de fazer uso da leitura e da escrita”, o que para [6] é a base da 
distinção entre alfabetização e letramento. 
As atividades de leitura em sala de aula conforme [1], atendem a 
dois objetivos básicos: informação e recreação. O texto 
informativo envolve um campo de estudo do currículo, enquanto 
o texto recreativo, embora não vise a aquisição imediata de um 
conhecimento específico, transmite ao leitor uma mensagem e 
“seu exercício possibilitará ao aluno uma forma habitual de lazer, 
ao mesmo tempo em que aguçará seu espírito de análise e crítica 
da literatura como expressão cultural”. 
A literatura infantil, foco deste trabalho, encaixa-se na categoria 
de texto recreativo e é definida por [3], como um “fenômeno de 
criatividade” representativo do mundo, do homem e da vida, 
através da fusão do imaginário com o real, dos ideais e sua 
possibilidade ou impossibilidade de realização. 

Nesse sentido, além de ser importante coadjuvante no processo de 
alfabetização, a literatura infantil vem se estabelecer como um 
elemento imprescindível no processo de letramento, pois de 
acordo com [2], os textos usados nas cartilhas são pobres, tanto de 
sentido, como das relações complexas que envolvem a linguagem.  
A literatura infantil vem suprir esta lacuna, funcionando como “a 
ponte que liga as palavras ao sentido, à análise, à interpretação, à 
realidade, ao sonho”. 
Para compreensão dos conceitos de letramento e alfabetização, 
tomamos como referência [6] que define alfabetização como a 
“aquisição do sistema convencional de escrita”, enquanto 
letramento consiste no “desenvolvimento de habilidades de uso 
desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita”. Alfabetização e letramento 
são, portanto, processos interdependentes.  

Não são processos independentes, mas interdependentes, e 
indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por 
meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de 
atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode 
desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização 
[6]. 

Nas séries iniciais do ensino fundamental, as crianças (de 6 a oito 
anos) estão, de acordo com a classificação de [1], na fase da 
leitura compreensiva. Nessa fase há o predomínio do pensamento 
mágico, ao tempo em que ocorre a aquisição de conceitos de 
espaço, tempo e causa. Suas histórias preferidas são aquelas que 
retratam o cotidiano, envolvendo pessoas, animais e fatos do 
mundo familiar, da escola e da comunidade. Por isso, os livros 
adequados para essa fase são aqueles que apresentam as relações 
criança/adulto, dificuldades diante de situações novas e problemas 
relacionados com características físicas ou emocionais. São 
recomendados textos curtos e ricos em ilustração que 
complementem o sentido da história. 
Já as crianças de oito a onze anos, realizam a leitura interpretativa, 
adquirindo fluência em leitura. Seus interesses se voltam para o 
animismo, os seres sobrenaturais, mas também o humor, o 
folclore. Além dos contos de fadas tradicionais devem ser 
oferecidos às crianças os contos de fada modernos, que 
questionam as normas estabelecidas, procurando desenvolver o 
espírito de observação, da crítica, da busca de novas soluções [1]. 
Somado a essas características, tem-se também o interesse das 
crianças por artefatos tecnológicos. Por isso, nesse projeto 
procurou-se a convergência desses interesses, em função do 
desenvolvimento das competências e habilidades de leitura e 
escrita e seu uso nas práticas sociais. Contribuiu também para o 
tipo de letramento que se impõe com o desenvolvimento das 
tecnologias da informação e comunicação (TIC), o letramento 
digital. Em [7] letramento digital é definido como  

um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam 
da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de 
escrita na tela, diferente do estado ou condição – do letramento – 
dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel. 

Provocando o diálogo entre o material impresso e demais recursos 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), para 
promover os “letramentos” pretendeu-se desenvolver não apenas 
o hábito da leitura, mas, sobretudo o gosto pela leitura, 
destacando também aspectos lúdicos da prática do professor. 
Essas práticas enriquecidas com a integração de diversas mídias, 
além de tornarem a escola um local de interesse, possibilitam a 
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autoria de professores e alunos, contribuindo para uma atuação 
inovadora e criadora destes na realidade que os cerca. 
O laptop é um elemento potencializador de práticas inovadoras, 
possibilitando às crianças vivenciarem situações de aprendizagem 
e interação apropriadas ao estágio de desenvolvimento da leitura e 
escrita no qual se encontram nas séries iniciais e intermediárias do 
ensino fundamental. Uma proposta de uso adequado do laptop é 
também uma forma de “garantir o direito a uma educação que 
favoreça o exercício do imaginário, do lúdico e da criatividade, 
dentro de um contexto de desenvolvimento e interavidade”, 
conforme [4] ao se referir ao uso de TIC na educação infantil. 
O acompanhamento das primeiras iniciativas dos professores com 
o laptop em sala de aula mostrou que a possibilidade de 
exploração do laptop desperta o interesse dos alunos, 
contribuindo para que se tenha melhor participação nas atividades 
propostas e consequentemente uma aprendizagem mais 
significativa, especialmente no que se refere à leitura e à escrita. A 
formação de leitores autônomos, ávidos por enveredar por novas 
histórias, por novas aventuras e viagens através da leitura foi a 
intenção primeira deste projeto. 
Para desenvolvimento do Projeto foram necessários: histórias 
infantis do acervo das escolas envolvidas; laptop do UCA; 
máquina fotográfica; material para construção de cenários; 
Internet. 

3. VIAGENS NA LEITURA NAS ESCOLAS: 
ATIVIDADES REALIZADAS 
As atividades foram realizadas na sequência planejada em cada 
escola, pelo coordenador do projeto e professores das turmas 
envolvidas, conforme relata-se a seguir. 

3.1. Oficinas com os professores 
As oficinas com professores foram realizadas em cada escola com 
o objetivo de apresentar o projeto, discutir sua viabilidade e 
planejar as atividades iniciais, como a escolha de títulos, dentro 
do acervo disponível na escola. A coordenação do projeto em 
cada escola cuidou da elaboração dos cronogramas de atividades, 
compatibilizando-os com as demais atividades previstas no 
planejamento geral de cada turma.  

3.2. Pré-teste com alunos do 5º ano 
A aplicação do pré-teste teve como objetivo avaliar a capacidade 
de leitura e compreensão de textos dos alunos de duas turmas do 
5º ano, tomando como base os pressupostos do Programa de 
Formação Continuada de Professores dos Anos iniciais do Ensino 
Fundamental – Proletramento [5]. 
O Proletramento, no fascículo 1, aborda alfabetização e 
linguagem, elencando cinco eixos necessários à apropriação da 
língua escrita: compreensão e valorização da cultura escrita; 
leitura; produção de textos escritos e desenvolvimento da 
oralidade. A leitura, foco deste projeto, é concebida como “uma 
atividade que depende de processamento individual, mas se insere 
num contexto social e envolve disposições atitudinais, 
capacidades relativas à decifração do código escrito e capacidades 
relativas à compreensão e produção de sentido” [5].  
As crianças devem ao longo dos três anos iniciais do ensino 
fundamental, desenvolver capacidades, conhecimentos e atitudes 
fundamentais para a proficiência em leitura, quais sejam: 
- atitudes e disposições favoráveis à leitura; 
- capacidades de decifração; 
- fluência em leitura; 

- compreensão de textos. 
A compreensão de textos, meta principal do ensino da leitura,  
envolve várias habilidades, tais como: reconhecimento de suportes 
e gêneros textuais; contextualização; antecipação de conteúdos; 
levantamento e confirmação de hipóteses; busca de pistas textuais, 
intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas, ampliando  a 
compreensão; construção de uma compreensão global do texto, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas; além de uma avaliação ética e afetiva do texto, 
extrapolando-o [5]. 
Três componentes são básicos para a leitura com compreensão: a 
compreensão linear (reconhecimento de informações visíveis); 
produção de inferências (associando elementos diversos presentes 
no texto ou que fazem parte da vivência do leitor); compreensão 
global, (a partir da identificação de informações e da produção de 
inferências), que permitirá a construção de sentido. 
Com base nesses pressupostos, o material do Proletramento [5] 
apresenta algumas sugestões para diagnóstico do nível de leitura 
das crianças. O pré-teste aplicado, foi construído com sugestões 
apresentadas por esse material, apresentando tipos diversos de 
gêneros textuais, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Avaliação diagnóstica da capacidade de leitura dos 
alunos do 5º Ano 

Capacidades 
Avaliadas 

Descritores Gênero 

Compreender 
globalmente 
o texto lido, 
identificando 
o assunto 
principal 

Verificar a capacidade de 
identificar o assunto de que 
trata um texto e dizer como 
ele é abordado 

 
Poema 

Identificar 
diferenças 
entre gêneros 
textuais e 
localizar 
informações 
em textos de 
diferentes 
gêneros 

Verificar a utilização de 
diferentes estratégias de 
leitura adequadas ao gênero 
textual e ao suporte em que o 
texto é veiculado e utilização 
de conhecimentos sobre 
diferentes gêneros de textos 
para localizar informações. 

Notícia 
 
Anúncio 

Inferir 
informações 

Verificar a capacidade de 
associar diversos elementos 
presentes no texto ou que se 
relacionem à vivência 
pessoal, para compreender 
informações não explicitadas 
no texto. 

Reporta-
gem 
 
Anúncio 

O pré-teste foi organizado com quatro questões e responderam a 
ele 44 alunos (21 meninas e 23 meninos). O resultado obtido é 
apresentado nos quadros a seguir. 
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Quadro 2. Respostas dos alunos – texto 1. 

Texto Questão Resposta 
correta 

Resposta 
incorreta 

Poema: 
O Bicho - 
Manoel 

Bandeira 

O que 
motivou o 
bicho a catar 
restos foi: 
1. A própria 
fome 
2.A imundície 
do pátio 
3. O cheiro da 
comida 
4.A amizade 
pelo cão 

39 

 
 
 

05 

Em relação ao texto 1, os alunos não tiveram dificuldade de 
localizar a informação necessária à resposta correta. Morando 
numa região marcada por grandes secas, a fome não é um tema 
estranho para os alunos. Apenas 5 alunos não conseguiram 
responder corretamente à questão. 

Quadro 3. Respostas dos Alunos – Texto 2 
Texto Questões Resposta 

correta 
Respos-
ta 
incorre-
ta 

Não 
responde-
ram 

 
Reportagem 
O lobo 
(Estadinho, 
2/10/1993) 

O que 
acontece na 
história do 
Chapeuzinho 
Vermelho 
para que o 
lobo tenha 
má fama, 
como afirma 
o autor? 

36 4 4 

Por que a 
prova de que 
o lobo não é 
perigoso são 
os cachorros 
que vivem 
nas casas das 
pessoas? 

27 6 11 

O texto 2 apresentou uma reportagem e a questão proposta foi 
dividida em dois itens, o primeiro referente a uma história 
conhecida por todos (Chapeuzinho Vermelho) e o segundo 
propondo uma comparação entre lobos (uma figura mais 
imaginária) e cachorros (figura presente na vida dos alunos), a fim 
de justificar ou não a periculosidade do lobo. No primeiro item, 
apenas 8 alunos não deram uma resposta satisfatória, ou não 
responderam, não conseguindo explicar porque o lobo era mau, 
apesar de conhecerem a história. 
No segundo item 17 alunos não souberam dizer de que forma os 
cachorros provam que os lobos não são maus, embora o próprio 
texto já trouxesse a justificativa solicitada na questão “a prova é 
que os cachorros que hoje vivem na casa da gente descendem de 
lobos selvagens...”   

Nas respostas consideradas certas, apenas um aluno afirmou a 
possibilidade de domesticação dos lobos: “Porque eles podem ser 
domesticados”. As demais respostas se referiram mais ao 
relacionamento dos cachorros “amigos” com as pessoas, em 
afirmativas como: 
“Porque os cachorros tem as pessoas para dar amor e carinho”. 
“Porque são animais dóceis e amigos”. 
“Ele é o melhor amigo do homem”. 
“Porque eles recebem o amor das pessoas e são dóceis e 
carinhosos”. 
Pode-se observar que se sobressaíram inferências relacionando a 
docilidade dos cachorros ao fato de receberem afeto das pessoas 
com quem convivem. 
Algumas das respostas apresentadas nessa questão indicam que no 
5º ano, ainda há alunos que não conseguem extrair informações 
visíveis no texto, ou seja, a compreensão linear ainda não está 
bem desenvolvida neles, necessitando de mais exercícios. 

Quadro 4. Respostas dos Alunos – Texto 3 

Texto Questão Resposta 
Correta 

Resposta 
Incorreta 

Não 
responderam Notícia: 

Golfinho 
leva 
turistas à 
praia em 
Caraguá 
(Folha de 
São 
Paulo. 
Caderno. 
13/11/94) 

Preencha o 
quadro 
abaixo com 
as 
informações 
sobre o 
golfinho. 
Apelido 38 4 2 
Peso 35 7 2 
Comprimento 35 6 3 
Cor 38 3 3 
Idade 38 3 3 

O texto 3 apresentou uma notícia sobre um golfinho que apareceu 
numa praia, descrevendo suas características. Os alunos deveriam 
localizar essas características, preenchendo um quadro. A maioria 
localizou e preencheu corretamente o quadro. Entre os que 
apresentaram respostas incorretas, observou-se que um conteúdo 
matemático (unidades de medida – peso e comprimento), não foi 
apreendido, havendo confusão entre peso e comprimento. 

Quadro 5. Respostas dos Alunos – Texto 4 

Texto Questões Resposta 
correta 

Resposta 
incorreta 

Não 
respon-
deram 

 
Anúncio de 
jornal: 
Vendo um 
carro 
modelo... 

Qual o 
objetivo 
desse texto 

36 7 1 

O que está 
sendo 
vendido? 

36 7 1 

Segundo o 
autor, o carro 
nunca foi 
batido e está 
sendo 
vendido 
barato, Por 
que o autor 
diz isso no 
texto? 

20 19 5 

O texto 4 apresentou um anúncio de venda de um carro. A maioria 
dos alunos identificou o objetivo do texto e o objeto a ser 
vendido. Entretanto mais da metade não conseguiu fazer a 
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inferência solicitada no terceiro item, que seria ler nas entrelinhas 
a intenção do autor, ao afirmar o preço baixo para um carro que 
nunca se envolveu em acidentes. 
De modo geral pode-se afirmar que a maioria dos alunos dessas 
turmas do 5º ano possuem uma capacidade de leitura e 
interpretação bem desenvolvida. Em se tratando de um teste 
escrito, possibilitou às professoras identificarem dificuldades na 
grafia (em relação ao uso de letras maiúsculas e minúsculas; uso 
do c e do s; uso do x e do ch) e na apreensão de conceitos 
matemáticos. Mas o que mais chamou a atenção de todos foi a 
identificação de uma aluna ainda em nível pré-silábico de escrita: 
utilizando letras, compondo palavras, mas sem nenhuma 
significação para quem lê. 
Este fato apontou a necessidade de elaboração de um projeto de 
intervenção, visando realizar o processo de alfabetização dessa 
aluna e de outros alunos, que apesar dos 5 anos na escola regular, 
foram avançando ano a ano, sem desenvolver as competências 
necessárias de leitura e escrita, estando em estágios ainda iniciais 
de aquisição da língua escrita. Ficou o desafio posto à 
coordenação e professores do 5º ano da escola. 

3.3. Atividades de leitura 
A coordenação e os professores de cada escola escolheram os 
livros no acervo disponível e planejaram as atividades a serem 
desenvolvidas com os alunos. Os títulos escolhidos em cada 
escola constam no Quadro 6. 

Quadro 6 – Livros selecionados por escola 

Escola Turma 
 

Título/Autor 

Rotary 4º Ano 
A Pequena Sereia -Hans Christhian 
Andersen 
O dia em que os palhaços choraram - 
José Luiz Mazzaro 
João Esperto - Candace Fleming 
Quando nasce um monstro – 
SeanTaylor/ Nick Sharrat 

 5º Ano 
A Turma do Pererê - Ziraldo 
Tilixi e Tixiliá: um novo recontar - 
Isvânia Marques 
Reinações de Narizinho -  Monteiro 
Lobato 
Menino de Negócios - Ruth Rocha 
Romeu e Julieta - Ruth Rocha 

Douglas 
Apratto 

5º Ano 
O reizinho da estrada - / Pedro Bandeira 
Nanica, minha irmã pequena - Toni 
Brandão 
A festa no céu -  Ângela Lago 
O que são drogas? - Patrícia Engel 
Secco 
Cocoricó, monstros no paiol / Marina 
Gomes 

Agapito 
Rodrigues 

5º Ano 
O Caminho para o vale perdido – 
Patrícia Engel Secco  
O Reizinho da Estrada – Pedro Bandeira 
FLICTS – Ziraldo 
O menino e seu amigo – Ziraldo 
O Melhor Presente – Pedro Bandeira 
O Vale Perdido - Patrícia Engel Secco 

 

 

3.3.1. Atividades na Escola Rotary 
As professoras iniciaram o trabalho nas turmas realizando uma 
roda de conversa para apresentação dos objetivos e etapas do 
projeto, e colocando à disposição da turma os livros escolhidos. 
Por não haver um acervo muito diversificado e também para 
facilitar a integração entre os alunos, as turmas foram divididas 
em grupo e cada grupo recebeu um título. A sequência seguida 
foi: 
1. Orientação geral sobre o trabalho a ser desenvolvido; 
2. Exploração dos elementos pré-textuais de cada livro; 
3. Pesquisa bibliográfica orientada sobre os autores dos livros 

trabalhados, utilizando os laptops UCA;  
4. Leitura oral, individual e coletiva dos títulos; 
5.  Reconto oral das histórias; 
6.  Ilustração das histórias seguindo a mesma sequência lógica 
7. Apresentação dos grupos, socializando os resultados com 

toda a turma. 
8. Planejamento para iniciar a escrita de um livro de histórias 

recontadas 
9. Realização de uma oficina de leitura e escrita, na qual os 

alunos iniciaram a produção de um livro de histórias 
recontadas, a partir daquilo que eles leram Reescrita do texto 
produzido no editor de texto KWORD, do laptop UCA 

10. Ilustração das histórias, utilizando o editor de desenhos do 
laptop. 

11. Conclusão dos trabalhos e apresentação dos à turma, com 
exposição e leitura da produção  

12. Escolha de uma história para dramatização, ensaios e 
apresentação. 

Como três turmas participaram desse projeto na escola, as 
atividades foram concluídas com uma feira cultural, na qual os 
trabalhos foram expostos e as dramatizações foram apresentadas à 
comunidade escolar. 
Observou-se uma tendência das professoras a trilharem caminhos 
conhecidos, uma vez que antes de qualquer atividade no laptop, 
era necessário que os alunos o fizessem no papel, tanto os textos 
quanto os desenhos. 
A socialização das produções dos alunos e dramatizações foi 
realizada na escola no dia 06 de dezembro. 

3.3.2. Atividades na Escola Douglas Apratto Tenório 
Nesta escola, as professoras das séries iniciais já vinham 
desenvolvendo atividades de leitura com literatura infantil em 
todas as turmas e tentando utilizar o laptop em diversas 
atividades. Assim, as professoras organizaram o trabalho nas 
seguintes etapas: 
1. Leitura oral e compartilhada, exercitando a compreensão e 

interpretação; 
2. Elaboração de ficha de leitura, usando o laptop; 
3. Em alguns dos títulos, os professores experimentaram 

trabalhar o texto fatiado, desafiando os alunos a colocá-lo na 
sequência lógica; 

4. Produção de desenho dos personagens usando o tux paint; 
5. Reconto das histórias com gravuras,  
6. Produção de texto usando o kword; 
7. Reconto das histórias usando fantoches 
8. Textos como “O que são drogas?” foram trabalhados mais 

demoradamente, com discussões, enriquecidos com uso de 
vídeos da TV Escola sobre o tema 
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As atividades foram socializadas na escola, com os alunos 
apresentando as produções com o auxílio do projetor multimídia. 

3.3.3. Atividades na Escola Agapito Rodrigues 
Nesta escola, o projeto foi apresentado aos alunos em power 
point, provocando a curiosidade deles em relação aos títulos 
escolhidos. O recurso utilizado pela professorsa para compensar o 
número de livros insuficientes foi tirar cópias, para permitir que 
os alunos levassem o material para casa, retornando com o 
material lido em datas agendadas. Após o reconto oral, a  
professora fez um questionamento, levando-os a responderem 
usando o editor de texto do laptop . 
Em outro momento foi realizada roda de leitura e leitura 
compartilhada, passando o livro de mão em mão. A reflexão dos 
alunos sobre a história lida, se deu a partir de vários 
questionamentos levantados pela professora. 
A cada história, foram propostas atividades diferentes, tais como:  
1. Leitura fatiada – nesta atividade os alunos receberam cada 

qual uma parte da história, levando-a para casa, para 
organizar a sequência da história e contá-la no dia seguinte.  

2. Compondo a história - nesta atividade os alunos juntaram as 
partes que trouxeram da leitura e desta vez a professora 
providenciou novas cópias para os alunos que perderam fazer 
a leitura em sala. Teve-se desta vez a leitura total da história.  

3.  Reconto do resumo da história – nesta atividade a professora 
leu o reconto da história que os alunos acabaram de ler para 
que todas as dúvidas fossem tiradas. 

4. Digitação no laptop – os alunos mais uma vez digitaram 
partes da história que mais lhe chamaram atenção e em 
seguida salvaram. 

5. Construção Coletiva da história – nesta atividade os alunos 
foram recontando à história lida da maneira que entenderam 
e no quadro negro a professora escrevia à medida que eles 
citavam construindo assim um texto coletivo; 

6. Escrita no livrinho de história – nesta atividade os alunos 
escreveram a história contada por eles no livrinho que cada 
um recebeu para registrar as atividades do projeto, 
transferindo depois para o laptop. 

7. Ensaio e apresentação da peça teatral do livro O Melhor 
Presente (Pedro Bandeira) na mostra cultural da escola.   

Observou-se que as professoras tentaram realizar atividades 
diferentes para cada título trabalhado, ora um roda de leitura, ora 
uma leitura fatiada, práticas que já fazem parte do seu cotidiano. 
A partir dos relatos não foi possível verificar se exploraram outros 
elementos textuais, como por exemplo as ilustrações de cada 
título.  
As professoras que desenvolveram o projeto estavam participando 
também da formação do Projeto UCA e apesar de terem, no curso, 
a oportunidade de explorar os vários recursos do laptop, todas 
tiveram em comum o uso dos mesmos recursos: o editor de texto e 
o editor de desenhos. 

4.  DIFICULDADES ENCONTRADAS 
A primeira dificuldade encontrada em praticamente todas as 
escolas do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) é a falta de 
estrutura nas salas de aula, para uso do laptop. As secretarias de 
educação, estadual ou municipal, assinaram o termo de adesão ao 
projeto do MEC, tendo como contrapartida a estruturação dos 
espaços escolares para utilização adequada dos laptops, 
entretanto, não cumpriram esse compromisso, obrigando a gestão 

das escolas a buscar alternativas para armazenamento e recarga 
dos laptops. 
O uso contínuo do laptop implica em ter pelo menos um número 
de pontos elétricos que permita a recarga de vários laptops ao 
mesmo tempo. Em algumas escolas, só há uma tomada em cada 
sala de aula, de forma que a recarga tem que ser feita geralmente 
no laboratório de informática. Isso implica em uma logística de 
distribuição dos equipamentos por sala, levando a um 
redimensionamento de tempos e espaços nas escolas, que já 
sofrem com carência de pessoal para realizar tais atividades. 
Outra dificuldade encontrada pelos professores para o 
desenvolvimento do projeto de leitura foi em relação ao acervo da 
escola. As três escolas têm em comum a falta de uma biblioteca, 
dispondo apenas de um canto de leitura no qual os livros ficam 
expostos (em pequenas estantes na sala dos professores ou na 
diretoria), entretanto, o número de livros de cada título 
selecionado era insuficiente para que cada aluno recebesse um 
exemplar. Assim, cada professora buscou uma forma de tornar os 
livros acessíveis, tais como: cópias xerocadas; rodízio de livros 
entre os alunos; distribuição dos títulos por grupos, ficando cada 
grupo responsável pela leitura e contação da história lida em sala 
de aula. 

5. AVALIANDO O PROJETO 
Ao final do ano letivo, professores e coordenadores do projeto 
apresentaram seus relatórios e a partir deles pode-se constatar o 
que funcionou de forma satisfatória ou não durante a realização 
das atividades. Nesta avaliação considerou-se três aspectos: a 
dinâmica das atividades; a metodologia usada pelas professoras e 
as etapas do projeto. 

5.1. Dinâmica das atividades 
Funcionou bem a roda de leitura, na qual todos tiveram acesso ao 
mesmo título, realizando as atividades propostas sem dificuldades. 
Para as professoras, essa estratégia facilitou a compreensão da 
história. 
Não funcionou bem a leitura do texto fatiada, com cada aluno 
levando uma parte para leitura em casa. Algumas das crianças 
perderam a sua parte do texto, gerando reclamações. Teria 
funcionado, se os pedaços do texto fossem distribuídos em sala, 
para que os alunos se envolvessem na montagem da história em 
sequência, permitindo uma interação maior, com o 
acompanhamento da professora. 
As professoras relataram melhoria na capacidade de digitação e na 
coordenação motora dos alunos, com o uso dos softwares de texto 
e desenho dos laptops. 
A atividade de construção coletiva de texto, segundo uma das 
professoras, possibilitou “identificar a grande capacidade de 
criação que os alunos têm nos momentos de criação, fato este que 
nos deixou bastante orgulhosos”. 

5.2. Metodologia usada pelas professoras 
Várias estratégias foram usadas pelas professoras, primeiramente 
tendo em vista a deficiência no acervo das escolas e de acordo 
com o repertório das mesmas em relação às práticas de leitura em 
sala de aula. 
Analisando algumas das atividades propostas durante o projeto, 
observou-se que em alguns momentos a exploração do texto é 
feita de forma superficial, deixando de lado o potencial de 
aproximação do texto com a realidade das crianças. Isso fica bem 
visível nas atividades desenvolvidas em Flicts (Ziraldo). Nenhuma 
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das atividades cita a leitura das imagens como parte do trabalho 
de exploração do livro. 
Os laptops foram usados para pesquisas complementares 
(biografia, outras obras dos autores), produção de textos e 
ilustração de histórias, atividades que são mais simples e das quais 
as professoras se apropriaram de forma mais rápida. 
Poderia ser muito útil a essas professoras, a realização de 
formação específica para a contação de histórias. Durante o 
desenvolvimento do projeto, foi apresentada a proposta de uma 
oficina de mediação de leitura, que seria realizada na UFAL, 
entretanto houve dificuldade de conciliação da agenda dos 
professores. Quando a oficina foi realizada, nenhum professor 
dessas três escolas pode participar. O deslocamento para Maceió é 
uma das dificuldades vivenciadas pelas equipes das escolas. 
 
5.3. As etapas do projeto 
As etapas do projeto de modo geral foram cumpridas, pois as 
atividades foram incorporadas ao planejamento geral de cada 
turma/escola. Entretanto, as condições precárias de internet nessas 
escolas, não permitiram a realização de uma etapa importante: a 
interação entre os alunos das três escolas, tendo como base as 
leituras realizadas. Essa etapa é importante por várias razões: faz 
parte da proposta maior do Projeto Redes Sociais e Interatividade; 
colocaria os alunos em contato com realidades diferentes da sua, 
considerando que cada município/escola possui características 
diferenciadas; levaria os professores a utilizarem ferramentas da 
Web 2.0, que constituíram um módulo no curso de formação; 
conduziria a um uso mais diversificado do laptop do UCA. 
Apesar dessa dificuldade, criou-se o blog do projeto 
(viagensnaleitura.blogspot.com.br), no qual foram publicados os 
relatórios de cada escola. Espera-se, na continuidade deste 
projeto, poder realizar essa etapa final, utilizando o Ambiente 
UCA Massayó, criado para hospedar os vários subprojetos, a fim 
de observar o comportamento dos professores e alunos no uso de 
ferramentas da internet. A ideia a ser colocada em prática, é a 
participação dos alunos das escolas, em um clube de leitura. 

6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
As escolas se mostram disponíveis para dar continuidade ao 
projeto, destacando que em algumas das turmas, serviu para 
identificar alunos com dificuldades graves de leitura, mesmo 
estando já no 5º ano, levando coordenação e professoras a 
estudarem formas de melhorar a competência leitora desses 
alunos.  
Algumas dificuldades terão que ser superadas, principalmente o 
rodízio de professores, prática recorrente em Alagoas, com a 
contratação de professores por um período de 2 anos, sem 
renovação do contrato. Questões políticas e gerenciais 
comprometem a continuidade do projeto nas três escolas: 
1. Na Escola Rotary, as professoras que desenvolveram o 

projeto, por serem monitoras, deixaram a escola no final de 
2012; 

2. A Escola Douglas Apratto foi municipalizada e todos os 
professores transferidos para outras escolas estaduais; 

3. Na Escola Agapito Rodrigues, a mudança na gestão 
municipal, mudou o quadro de professores na escola, de 
forma que o processo formativo dos professores está sempre 
sendo reiniciado para o desenvolvimento de atividades com o 
laptop educacional. 

Aponta-se como necessidade a realização de oficinas de leitura e 
contação de histórias com as professoras, para que possam melhor 

desenvolver as atividades, envolvendo de forma mais criativa os 
seus alunos. Essas oficinas deverão ser realizadas 
preferencialmente na própria escola, devido a dificuldade de 
deslocamento dos professores para Maceió. 
Em relação às dificuldades de leitura, compreensão de textos e de 
escrita detectadas, viu-se a necessidade de empreender ações 
capazes de atender às defasagens que vêm sendo acumuladas por 
alguns alunos ao longo de sua vida escolar, dentro de uma 
proposta de intervenção específica. Em momentos futuros serão 
necessários outros instrumentos para monitoramento efetivo do 
progresso de alunos com essas características.  
Evidencia-se a importância do desenvolvimento contínuo de 
práticas prazerosas de leitura e escrita, incluídas no Projeto 
Político Pedagógico da escola, como elementos essenciais no 
processo de inclusão dos alunos. 
Conclui-se que apesar das condições pouco favoráveis ao uso do 
laptop nas escolas, os alunos participaram do projeto com grande 
entusiasmo. Para as professoras, desenvolver o projeto com um 
acompanhamento externo, serviu para diminuir o receio do “não 
saber como” ou “o que fazer“ com o laptop. Entretanto, entende-
se que ao propor projetos às escolas, é necessário incluir no 
orçamento todo o material necessário, neste caso específico, para 
melhoria dos acervos de livros de literatura infanto-juvenil. 
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ABSTRACT 
In current society, initiatives in teacher education aiming at the 
integration of digital technologies into school programs are vital. 
For this reason, a case study was conducted in the Mathematics 
Education Course at a federal institution involving the use of apps 
on tablets in the study of linear systems. This paper aims at 
discussing the view of training teachers on graph plotters when 
used in geometric interpretations of 2x2 and 3x3 linear systems. 
For this purpose, the study first addresses the pedagogical use of 
tablets. Following, the methodological procedures applied in the 
case study are described. The article closes with the 
characterization of the four applications, and the discussion of 
results found in the use of graph plotters in those apps. It was 
observed that participants of the study found that the use of apps 
contributed for the pedagogical activity proposed in the study, but 
specific features of the programs influence the ease of use of each 
plotter, particularly in the case of 3x3 linear systems. 

RESUMO 
Na atual sociedade, iniciativas direcionadas à formação de 
professores visando à integração de tecnologias digitais ao 
contexto escolar são fundamentais. Nessa perspectiva, foi 
promovido um estudo de caso na Licenciatura em Matemática de 
uma instituição federal, envolvendo o uso de aplicativos em 
tablets no estudo de sistemas lineares. Este artigo tem por 
objetivo discutir a visão dos licenciandos em Matemática sobre os 
plotadores gráficos dos aplicativos considerados, quando 
utilizados na interpretação geométrica de sistemas lineares 2x2 e 
3x3. Para tanto, inicialmente, é abordado o uso pedagógico de 
tablets. A seguir, são descritos os procedimentos metodológicos 
adotados no estudo de caso. Finalizando, são caracterizados os 
quatro aplicativos utilizados e discutidos os resultados obtidos 
com o uso dos plotadores gráficos dos mesmos. Foi possível 
verificar que, na visão dos participantes, o uso dos aplicativos 
contribuiu para a atividade pedagógica promovida, mas, 
características específicas influenciaram na facilidade de uso de 
cada plotador, principalmente no caso de sistemas lineares 3x3. 

Categories and Subject Descriptors  
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
- collaborative learning. 

General Terms 
Performance, Experimentation, Verification. 

Palavras-Chave 
Sistemas Lineares, Tablets, Formação de Professores 

1. INTRODUÇÃO 
As tecnologias digitais (TD) têm alcançado avanços advindos das 
características e necessidades da sociedade da informação, 
transformando as formas de trabalho, de comunicação, de lazer, 
de aprendizagem, entre outros ramos. Porém, um longo caminho 
ainda precisa ser percorrido para que o reflexo destes avanços 
ocorra de forma significativa no sistema educacional. Segundo 
Gonçalves [1], o avanço tecnológico, sobretudo nos processos de 
comunicação, tem provocado impasses para a educação. Esta área 
apresenta dificuldade para acompanhar tal desenvolvimento, 
enquanto os alunos são cada vez mais usuários dessas tecnologias 
fora da escola [1]. Os smartphones e tablets são algumas dessas 
tecnologias. 

Nesse contexto, é de suma importância que ocorram iniciativas 
que contemplem a formação inicial e continuada de professores,  
tendo em vista a integração das TD ao contexto escolar. Uma 
perspectiva teórica que pode fundamentar essa integração é o 
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), ou 
seja, conhecimento tecnológico, pedagógico e do conteúdo [2]. 
Esta teoria se baseia no conceito de saber pedagógico, 
desenvolvido por Shulman [3]. Define-se TPACK1 como o 
conhecimento que os professores necessitam ter para ensinar com 
e sobre tecnologias nas diversas áreas do conhecimento, incluindo 
a discussão de questões pedagógicas sobre o uso das TD no 
estudo de conteúdos [2]. 

Considerando a fundamentação teórica descrita, foi realizado um 
estudo de caso no qual foram utilizados aplicativos em tablets no 
estudo geométrico de sistemas lineares em duas e três dimensões.  
O estudo de sistemas lineares com auxílio de TD tem sido 
realizado por diversos autores [5, 6, 7], mas, novas formas de uso 
dos mesmos têm surgido, em particular com a popularização do 
uso dos tablets e, portanto, investigações relativas ao assunto são 
importantes.   
O estudo de caso ocorreu na disciplina Educação Matemática e 
Tecnologias da Licenciatura em Matemática de uma instituição 
federal, em agosto de 2013, com duração de 6 horas. Foram 
resolvidos, geometricamente, sistemas lineares 2x2 e 3x3, 

                                                                 
1 Koehler e Mishra [2] e Pális [4] apresentam detalhes da teoria TPACK. 
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utilizando, no total, plotadores gráficos de quatro aplicativos para 
tablets com sistema operacional Android. 

Assim, este artigo tem por objetivo discutir a visão de 
licenciandos em Matemática sobre os plotadores gráficos dos 
aplicativos considerados, quando utilizados para o estudo de 
sistemas lineares 2x2 e 3x3. Para tanto, na seção 2, é abordado o 
uso pedagógico de tablets. Na seção 3, são descritos os 
procedimentos metodológicos adotados no estudo de caso e, na 
seção 4, são caracterizados os aplicativos utilizados. Na seção 5, 
são discutidos os resultados obtidos com o uso dos plotadores 
gráficos dos mesmos. Finalizando, na seção 6, são apresentadas 
considerações sobre o estudo promovido.  

2. TABLETS NA EDUCAÇÃO: USO DE 
APLICATIVOS 
Em termos pedagógicos, os tablets permitem, além do acesso a 
materiais de pesquisa na Internet, a interação com simulações e 
jogos educacionais, a realização de simulados de provas e 
exercícios e acesso a cursos a distância, entre outras ações [8]. 
Além disso, funcionam, também, como máquinas fotográficas, 
permitindo tirar fotos, editá-las e publicá-las em álbuns on-line ou 
blogs. Também possuem recursos para gravação de vídeos e 
arquivos em áudio e são dotados de sensor de posicionamento e 
GPS, funções que podem ser importantes para trabalhos escolares 
[8].  

Com todas essas possibilidades, o uso educacional de tablets, 
conforme defendido por Goodwin [9], pode melhorar o 
engajamento, a motivação dos alunos e a colaboração entre os 
mesmos, tanto na educação presencial quanto a distância. 

De acordo com Laura Marés [10], há indicativos de que a 
portabilidade e a conectividade oferecida por esses dispositivos 
incentivam a colaboração e a interação entre alunos em sala de 
aula. No entanto, a autora destaca que o uso pedagógico de tablets 
ainda precisa ser analisado mais profundamente, de forma a 
determinar potencialidades e eventuais limitações envolvidas. 

Em relação à Matemática, Preciado-Babb [11] descreve uma 
experiência no Ensino Fundamental, na qual foram utilizados 
iPads. Segundo o autor, o uso do dispositivo contribuiu para o 
desenvolvimento da atividade proposta, permitindo a exploração 
de abordagens variadas para a realização da mesma e diferentes 
formas de representação das soluções dos alunos para o problema. 
A relação dos alunos com o tablet, segundo o autor, pode ser mais 
íntima do que com outros artefatos que são utilizados apenas para 
a aprendizagem de tarefas matemáticas, como a calculadora, por 
exemplo, por se tratar de um dispositivo que o usuário pode 
configurá-lo ao seu modo, para uso educacional ou não [11]. 
Focalizando, em particular, os aplicativos educacionais para 
dispositivos móveis é importante esclarecer que estes englobam 
os, especificamente, desenvolvidos para fins educacionais e, 
também, aqueles projetados para outros usos, mas que podem ser 
adaptados para fins pedagógicos [12]. Os aplicativos específicos 
para educação, em geral, envolvem breves interações, usando 
recursos simples de navegação e gráficos que permitam a 
adequação a vários tamanhos de tela. Assim, normalmente, 
possibilitam uma revisão rápida de informações, e não estudos 
muito prolongados, e são mais adequados a atividades como 
levantamento de informações e apoio ao estudante em alguma 
atividade educativa [12]. No entanto, é importante considerar que 
os dispositivos móveis estão evoluindo rapidamente e tendem a 

proporcionar cada vez mais facilidade de acesso a informações e 
melhor suporte para aplicativos multimídia e colaborativos [12]. 

Embora aplicativos não propriamente educacionais possam ser 
muito úteis em diversos contextos pedagógicos, defende-se que 
recursos direcionados a temas curriculares são fundamentais. 
Estes podem contribuir para uma aproximação mais efetiva entre 
os dispositivos móveis e a educação formal [13].  

Em relação aos tablets, Marés [10] destaca que, embora existam 
diversos aplicativos educacionais para esses dispositivos, muitos 
foram concebidos para contextos que não exigem a intervenção de 
professores. Portanto, a utilização dos mesmos, em sala de aula, 
pode requerer estratégias adequadas para que esses aplicativos 
possam colaborar para os objetivos pedagógicos pretendidos. 

Antes de estabelecer tais estratégias, no entanto, é preciso 
selecionar o(s) aplicativo(s). Essa ação requer, primeiramente, a 
identificação de recursos, preferencialmente gratuitos, 
compatíveis com o sistema operacional dos tablets a serem 
utilizados. De acordo com Amaral [14], em relação à Matemática, 
existem boas opções de aplicativos de diversos tipos, com 
excelente qualidade, que utilizam os recursos dos tablets, e ainda 
são multiplataformas e gratuitos.  

A seguir, o professor deve analisar os aplicativos identificados, 
em termos de aspectos fundamentais como conteúdo, 
funcionamento, usabilidade e proposta pedagógica. Há muitos 
aplicativos disponíveis, mas nem sempre os mesmos apresentam 
qualidade adequada. Assim, essa análise prévia é essencial. Em 
termos de proposta pedagógica, Batista [13] menciona que muito 
aplicativos para dispositivos móveis podem ser utilizados de 
diferentes formas, sem ter uma proposta pedagógica claramente 
associada. Assim, podem colaborar em atividades investigativas 
ou apoiar atividades mais tradicionais, dependendo da abordagem 
adotada pelo professor [13]. 

Observa-se, assim, que, como defendido por Seabra [8], o uso 
pedagógico dos tablets irá requerer um professor preparado, 
dinâmico e investigativo. Considerando o contexto descrito e a 
necessidade de que tais questões sejam discutidas desde a 
formação inicial de professores, foram selecionados aplicativos 
para serem utilizados e analisados por alunos em um estudo de 
caso. Os procedimentos metodológicos para a referida experiência 
são descritos na seção seguinte. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Dadas às características da pesquisa, optou-se por realizar um 
estudo de caso. O mesmo foi promovido no âmbito da disciplina 
Educação Matemática e Tecnologias, ministrada no primeiro 
período da Licenciatura em Matemática de uma instituição 
federal, por uma das autoras deste artigo.  

Na referida disciplina, os softwares são estudados segundo o 
referencial teórico TPACK, ou seja, as atividades desenvolvidas 
abrangem conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo. 
Dessa forma, temas matemáticos são selecionados para serem 
abordados com o auxílio de TD, de forma que o uso dessas 
tecnologias nunca tenha um fim em si mesmo. No estudo de caso 
realizado, o tema selecionado foi interpretação geométrica de 
sistemas lineares, devido ao fundamental papel das visualizações 
proporcionadas pela tecnologia, para o estudo do mesmo. Além 
disso, trata-se de um assunto ainda pouco explorado nos livros 
didáticos de Ensino Médio [15, 6]. Na turma considerada, outros 
temas que envolvem construções gráficas já haviam sido 
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abordados com o uso de softwares no computador2. Para 
possibilitar a experimentação de um dispositivo móvel para a 
construção de gráficos, foram buscados aplicativos para tablets, 
com sistema operacional Android, que possibilitassem tal ação.  

Para tanto, foi promovida uma pesquisa na loja on-line Google 
Play3. Diversos aplicativos foram pesquisados e analisados e, 
dentre estes, foram selecionados quatro para o experimento 
completo (com sistemas 2x2 e 3x3): Calculus Tools, xGraphing, 
mePlot Free e TriPlot 3D Graphing Free. Para a seleção foram 
utilizados os seguintes critérios: i) ter plotador gráfico; ii) ser 
gratuito; iii) funcionar em smartphones e tablets; iv) ter a 
avaliação do aplicativo, disponibilizada na loja Google Play, 
superior a 4,5 (em uma escala de zero a cinco). Desses quatro, 
somente os três primeiros foram utilizados no estudo de sistemas 
limeares 2x2. O TriPlot 3D Graphing Free não foi usado no 
referido estudo por possuir somente plotador gráfico 3D (três 
dimensões). No estudo de sistemas 3x3, o aplicativo xGraphing 
não foi utilizado, pois o mesmo traça gráficos de funções no 
sistema cartesiano somente em duas dimensões (2D). Os quatro 
aplicativos considerados são caracterizados na próxima seção.  

Os tablets utilizados na pesquisa realizada pertencem ao Projeto 
Pró-Docência4, vinculado à instituição de ensino em questão, e 
foram adquiridos com verba da CAPES. São sete tablets Motorola 
XOOM, com sistema operacional Android. Os mesmos são 
utilizados em ações destinadas a licenciandos, tendo em vista o 
levantamento de potencialidades e dificuldades do uso 
pedagógico desses dispositivos.  

Na disciplina em que o experimento ocorreu, Educação 
Matemática e Tecnologias, a turma é dividida em dois grupos 
para melhor uso das TD. Este fato permitiu o trabalho com os sete 
tablets institucionais. Para tanto, os alunos foram agrupados em 
duplas.  
A turma considerada possuía 29 alunos, mas somente 24 
participaram de todas as ações do estudo de caso, que requereu 
dois encontros, promovidos em horário regular da disciplina. O 
primeiro, com duração de 3h, teve em vista as seguintes ações: i) 
apresentar a teoria sobre interpretação geométrica de sistemas 
lineares; ii) discutir o uso pedagógico de dispositivos móveis na 
educação; iii) instalar um dos aplicativos selecionados; iv) 
experimentar os recursos dos plotadores gráficos dos aplicativos, 
considerados necessários para a resolução das atividades 
propostas; v) classificar os sistemas lineares, a partir da análise 
gráfica. 
Para a realização das ações descritas, foram elaboradas uma 
apresentação de slides, abordando o uso de dispositivos móveis na 
educação, e uma apostila. Esta contém um resumo teórico das 
condições para análise geométricas de sistemas lineares 2x2 e 3x3 
e atividades a serem realizadas com os aplicativos selecionados 
(construção dos gráficos e classificação dos sistemas). As 
atividades foram divididas em duas questões. Na primeira, foi 
                                                                 
2 O software Graphmática (http://www.graphmatica.com/) foi utilizado no 
estudo de posições de duas retas no plano e o Winplot 
(http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html) apoiou o estudo de 
transformações gráficas da função polinomial do segundo grau. 
3 Mantida pela empresa Google, para distribuição de aplicativos Android, 
jogos, filmes e livros digitais. Endereço eletrônico: 
<https://play.google.com/store>. 
4 Desenvolvido nas licenciaturas da instituição, desde 2010, com o 
objetivo geral de implementar ações direcionadas à formação de 
professores. 

solicitada a análise geométrica de três sistemas lineares em 2D e a 
classificação dos mesmos. Um sistema era possível e determinado 
(retas concorrentes), outro era impossível (retas paralelas) e o 
terceiro era um sistema possível e indeterminado (retas 
coincidentes). Nessa questão, todos os gráficos foram plotados em 
três aplicativos: xGraphing, Calculus Tools e mePlot Free. A 
segunda questão era análoga à primeira, porém, os sistemas 
lineares apresentam três equações e três variáveis (3D). Estes 
sistemas contemplam as oito posições possíveis relativas aos três 
planos que representam as equações (uma correspondendo ao 
sistema determinado, quatro correspondendo a sistemas 
impossíveis e três a sistemas indeterminados). Apesar de serem 
oito as posições possíveis, foram propostos nove sistemas, pois 
foram três os aplicativos considerados nessa questão (repetiu-se 
uma das situações, apenas para totalizar um mesmo número de 
sistemas a ser resolvido por aplicativo). Os gráficos dos três 
primeiros sistemas foram plotados no TriPlot 3D Graphing Free, 
os três seguintes no Calculos Tools e os três últimos no mePlot 
Free. No entanto, caso a visualização do gráfico não fosse 
considerada conveniente pelo aluno, no aplicativo indicado, o 
mesmo poderia utilizar mais de um aplicativo. Com a realização 
das atividades visou-se aumentar os conhecimentos tecnológicos, 
pedagógicos e de conteúdo dos licenciandos, tendo como foco a 
integração das TD à prática docente dos mesmos. 

O segundo encontro, com duração de 3 horas, teve como objetivo 
dar continuidade à resolução geométrica dos sistemas, discutir 
sobre os recursos dos aplicativos, utilizados nas atividades de 
sistemas, e explorar livremente os aplicativos, visando identificar 
recursos não usados nas atividades. Além disso, foi proposto um 
questionário tendo em vista captar a visão dos licenciandos a 
respeito dos aplicativos utilizados e sobre outras questões 
relacionadas ao uso de tablets.  

Para a coleta de dados, foram adotados os seguintes instrumentos: 
observação, questionário e os arquivos de respostas das 
atividades. Os dados foram analisados segundo uma abordagem, 
predominantemente, qualitativa. 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS 
APLICATIVOS SELECIONADOS 
Os quatro aplicativos descritos nesta seção contêm plotadores 
gráficos. O idioma das versões utilizadas é o inglês, fato que ainda 
ocorre com muitos aplicativos. Na pesquisa, foram analisadas 
apenas as versões gratuitas5 dos aplicativos. 

4.1 xGraphing6 
O xGraphing (Figura 1) foi desenvolvido pela empresa Propane 
Apps. A versão 1.0 foi a utilizada, esta requer Android 2.2 ou 
superior. Esse aplicativo traça gráficos de funções no sistema 
cartesiano somente em duas dimensões (2D). Além das funções 
polinomiais, é possível construir gráficos de funções que 
envolvem função modular, logarítmica, seno, cosseno, tangente, 
exponencial, arco seno, arco cosseno, arco tangente e raiz 
                                                                 
5 Na época da pesquisa, o xGraphing  possuía apenas a versão gratuita, os 
demais possuíam também versões pagas. As versões gratuitas 
apresentavam algumas restrições em termos de recursos, em relação às 
versões pagas, mas as mesmas não comprometeram a realização da 
atividade proposta. 
6 Disponível em: 
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pierwiastek.xgraphin
g&hl=pt-BR>. 
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quadrada. A equação deve ser digitada na forma explícita, não 
sendo necessário escrever f(x) ou y. É possível também construir 
gráficos a partir de pontos marcados no sistema cartesiano (no 
máximo quatro pontos), o aplicativo traça o gráfico que se ajusta 
aos pontos e mostra a lei da função. Os gráficos gerados podem 
ser salvos como imagens no dispositivo móvel e também podem 
ser compartilhados de diversas formas (por bluetooth, e-mail, 
Instagram, WhatsApp, entre outros). Não há limite do número de 
gráficos numa mesma tela. O aplicativo apresenta um tutorial bem 
explicativo sobre os recursos disponíveis.  

 
Figura 1. Tela do xGraphing – versão 1.0 

4.2 Calculus Tools7 
O Calculus Tools (Figura 2) foi desenvolvido por Andy 
McSherry. A versão 1.3.5 foi a utilizada, esta requer Android 2.1 
ou superior. Como o próprio nome sugere, este aplicativo possui 
diversos recursos para o estudo de Cálculo. Permite, entre outras 
ações, calcular derivadas e integrais (definidas), determinar séries 
de Taylor e visualizar gráficos de funções (2D, 3D e em 
coordenadas polares). A equação pode ser digitada na forma 
explícita, não sendo necessário escrever f(x) ou y (estes aparecem 
automaticamente) ou na forma paramétrica. Há limite de seis 
gráficos por tela, na versão gratuita. As leis das funções não ficam 
visíveis para o usuário quando os gráficos são exibidos. Existe 
uma opção de salvar os gráficos como imagem a partir do próprio 
aplicativo. É possível alterar os valores máximos e mínimos dos 
eixos e também o intervalo da escala dos eixos. Tem uma seção de 
ajuda ao usuário, que apresenta uma biblioteca de sintaxe das 
funções matemáticas e breves explicações sobre algumas 
funcionalidades. 

                                                                 
7 Versão gratuita disponível em: 
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andymc.derivative&h
l=pt-BR>. 

 
Figura 2. Tela do Calculus Tools – versão 1.3.5 

4.3 mePlot Free8 
Leonardo Taglialegne é o desenvolvedor do mePlot Free (Figura 
3). A versão 1.5.0 foi a utilizada, esta requer Android  2.1 ou 
superior. O aplicativo possibilita construir gráficos em 2D e 3D. 
A equação pode ser digitada na forma explícita, implícita e 
paramétrica. Não há limite de quantidade gráficos por tela, na 
versão gratuita. Além da construção de gráficos, o aplicativo 
possui uma calculadora científica que possibilita realizar 
operações com matrizes e números complexos e resolve equações 
e sistemas do primeiro e segundo grau. Na versão gratuita, há 
também uma seção ajuda, porém esta mostra apenas uma tela em 
branco. Ocorre ainda um problema na seção denominada 
Functions que não abre ao ser selecionada. Não há possibilidade 
de salvar os gráficos como imagem. 

 
Figura 3. Tela do mePlot Free - versão 1.5.0 

4.4 TriPlot 3D Graphing Free9 
O TriPlot 3D Graphing Free (Figura 4) foi desenvolvido por 
Seriocon. A versão utilizada foi a 1.00, esta requer Android 2.2 ou 
superior. Este aplicativo possibilita a construção de gráficos 
apenas em 3D. A equação deve ser digitada na forma explícita. Na 

                                                                 
8Versão gratuita disponível em: 
<https://play.google.com/store/apps/details?id=meplot.daplot&hl=pt-
BR>. 
9Versão gratuita disponível em: 
<https://play.google.com/store/search?q=TriPlot3DGraphingFree&hl=pt-
BR >. 
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versão gratuita, é possível mostrar, no máximo, oito gráficos 
simultaneamente na tela. É possível alterar os valores máximos e 
mínimos dos eixos. As leis das funções não ficam visíveis para o 
usuário quando os gráficos são exibidos. Não tem a seção ajuda, 
apresenta apenas o nome do desenvolvedor. Além da construção 
de gráficos de funções polinomiais, é possível plotar gráficos de 
funções que envolvem funções trigonométricas, funções 
trigonométricas inversas, trigonométricas hiperbólicas, modulares 
e logarítmicas. 

 
Figura 4. Tela do TriPlot 3D Graphing Free- versão 1.00 

Na seção seguinte, são discutidos os resultados obtidos na 
experiência promovida, que compreendeu o uso dos aplicativos 
descritos no estudo da interpretação geométrica de sistemas 
lineares. 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
No primeiro encontro, foram promovidas as atividades 
mencionadas na seção de Procedimentos Metodológicos. 
Inicialmente, os licenciandos destacaram, oralmente, a facilidade 
e rapidez com que instalaram um dos aplicativos no tablet.  

Durante a resolução das atividades sobre sistemas lineares 2x2, foi 
possível observar que os licenciandos não tiveram dificuldade em 
lidar com os mesmos, embora não conhecessem os aplicativos. 
Além disso, o interesse na atividade proposta ficou bastante 
evidenciado, destacando o aspecto motivador dos tablets, como 
mencionado por [9]. 

Ao resolver geometricamente os sistemas, os alunos foram 
observando diferenças entre os recursos dos plotadores gráficos 
dos aplicativos, assim como entre a qualidade dos gráficos 
apresentados. Alguns aspectos observados pelos alunos: i) no 
xGraphing, é necessário digitar o * na multiplicação (assim, para 
escrever 2x é preciso digitar 2*x) e o procedimento para apagar a 
equação não é intuitivo, é preciso clicar e arrastar; ii) no Calculus 
Tools, a lei da função não fica na mesma tela do gráfico e os eixos 
não são mostrados em 3D; iii) no mePlot, é necessário rolar o 
teclado para usar alguns recursos e a visualização em 3D não é de 
fácil compreensão. Além disso, a existência da seção Functions 
leva a uma ideia inicial de que é preciso acessar tal seção para 
digitar as funções a serem plotadas, mas essa ação é feita na seção 
Draw; iv) no TriPlot 3D, a lei da função não fica na mesma tela 
do gráfico. Além disso, o sinal de multiplicação utilizado é o x e 
não *, o que gera certa confusão ao digitar a variável x, uma vez 
que a diferença é muito pequena, apenas mudando o tamanho. 
Caso o usuário digite o sinal de multiplicação x no lugar da 
variável x, o gráfico não é construído. Vale ressaltar que não é 
necessário digitar o sinal de multiplicação nas leis das funções, 

como por exemplo, em y = 2x + 3. Esse aplicativo não tem a seção 
ajuda, nesta aparece apenas o nome dos desenvolvedores. 

Observou-se que dois alunos, espontaneamente, durante a 
resolução das atividades instalaram os aplicativos nos seus 
smartphones. Porém, comentaram que o tamanho da tela do tablet 
era mais adequada para a atividade proposta. 

Os alunos capturaram telas das soluções geométricas dos sistemas, 
enviaram para o e-mail pessoal deles e, fora do horário da aula, 
prepararam um arquivo em um editor de texto, com as imagens e 
as classificações dos sistemas. Tais arquivos foram postados na 
rede social utilizada na disciplina, para avaliação da atividade 
realizada.  

No segundo encontro, como já mencionado na seção 3, foi 
promovida uma discussão sobre os recursos dos aplicativos 
usados e sobre a atividade realizada. Além disso, os alunos 
investigaram, livremente os recursos dos quatro aplicativos. Entre 
outras descobertas, destacam-se as seguintes: i) é possível alterar a 
escala dos eixos no xGraphing e no TriPlot 3D; ii) no Calculus 
Tools há uma tabela de fórmulas matemáticas agrupada por temas 
e o aplicativo possibilita o cálculo de derivadas de funções; iii) no 
xGraphing é possível construir gráficos a partir de pontos 
marcados na tela; iv) o Calculus Tools possui calculadora; v) é 
possível transladar os gráficos, por meio de vetores, no 
xGraphing.  

Ainda no segundo encontro, os alunos responderam a um 
questionário sobre a percepção dos mesmos a respeito dos 
aplicativos utilizados e sobre outras questões relacionadas ao uso 
pedagógico de tablets.  

Por meio das respostas do questionário diagnosticou-se que a 
média de idade dos 24 licenciandos era de 21 anos. Somente 
cinco alunos afirmaram já ter utilizado tablet para fins 
pedagógicos, antes do estudo de caso promovido. Os usos 
pedagógicos apontados pelos mesmos foram: i) realizar pesquisa; 
ii) estudar para prova; iii) fotografar ou realizar filmagens com 
fins educacionais, iv) realizar atividade ou trabalho solicitado por 
professor da licenciatura. Embora a opção “Utilizar um aplicativo 
educacional” tenha sido uma das apresentadas, a mesma não foi 
assinalada por nenhum aluno. Como esses recursos são bastante 
comuns entre os jovens, havia a expectativa de que os mesmos já 
tivessem sido utilizados pedagogicamente pelos alunos. Esse 
resultado, então, reforça a importância de ações envolvendo 
aplicativos educacionais na licenciatura, como a relatada neste 
artigo, tendo em vista a preparação dos licenciandos para atuar na 
sociedade atual.  

A tabela 1 apresenta os resultados levantados quanto à construção 
de gráficos em 2D. Em cada afirmativa apresentada na referida 
tabela, os alunos deveriam assinalar uma das opções: Concordo 
Completamente (CC); Concordo (C), Não Concordo Nem 
Discordo (NC ND), Discordo (D) e Discordo Completamente 
(DC).  
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Tabela 1 - Avaliação dos aplicativos - sistemas em 2D. 
                      Opções 
                                       

Afirmativas 

CC 
% 

C 
% 

NC 
ND 
% 

D 
% 

DC 
% 

A visualização dos 
gráficos foi satisfatória no 
xGgraphing. 

58 25 13 0 4 

Utilizar o plotador 
gráfico do xGraphing foi 
fácil. 

38 46 8 4 4 

A utilização do 
xGraphing contribuiu 
para a realização da 
atividade promovida. 

63 29 4 0 4 

A visualização dos 
gráficos foi satisfatória no 
Calculus Tools. 

46 29 13 8 4 

Utilizar o plotador 
gráfico 2D do Calculus 
Tools foi fácil. 

42 42 8 4 4 

A utilização do Calculus 
Tools contribuiu para a 
realização da atividade 
promovida. 

50 38 8 0 4 

A visualização dos 
gráficos foi satisfatória no 
mePlot Free. 

13 38 29 17 4 

Utilizar o plotador 
gráfico 2D do mePlot 
Free foi fácil. 

25 50 21 0 4 

A utilização do  mePlot 
Free contribuiu para a 
realização da atividade 
promovida. 

25 46 17 8 4 

 

Os dados da Tabela 1 permitem observar que os três aplicativos 
receberam, de maneira geral, avaliações bem positivas, sendo o 
xGraphing o melhor avaliado. Atribui-se o resultado mais 
favorável ao xGraphing à interface mais atraente, ao tutorial que é 
apresentado ao abrir o aplicativo e à possibilidade de visualizar o 
gráfico na mesma tela da lei da função. É importante considerar 
que, apesar de melhor avaliado, esse aplicativo também 
apresentou algumas dificuldades, como por exemplo, no 
procedimento para apagar um gráfico e por não mostrar y ou f(x) 
antes da lei da função.  

Uma questão aberta solicitava, ainda, comentários sobre os 
aplicativos. Os registros abaixo sinalizam algumas diferenças 
identificadas entres os mesmos:  

Gostei, mas a meu ponto de vista o melhor para aprendizado a 
2D foi o xGraphing (Estudante K). 

xGraphing é ótimo, mas deixa a desejar quando temos que 
deletar uma função não mais desejada. O Calculus Tools é de 
fácil utilização, de visualização boa, e o que mais oferece 
recursos (Estudante T). 

A tabela 2 apresenta os resultados levantados quanto à construção 
de gráficos em 3D. Em cada afirmativa apresentada na referida 
tabela, os alunos deveriam assinalar uma das opções: Concordo 
Completamente (CC); Concordo (C), Não Concordo Nem 

Discordo (NC ND), Discordo (D) e Discordo Completamente 
(DC).  

Tabela 2 - Avaliação dos Aplicativos - sistemas em 3D. 
                      Opções  
                       

Afirmativas 

CC 
% 

C 
% 

NC 
ND 
% 

D 
% 

DC 
% 

A visualização dos 
gráficos foi satisfatória no 
TriPlot 3D Graphing 
Free. 

17 63 21 0 0 

Utilizar o plotador 
gráfico do TriPlot 3D 
Graphing Free foi fácil. 

33 54 8 4 0 

A utilização do TriPlot 
3D Graphing Free 
contribuiu para a 
realização da atividade 
promovida. 

38 54 4 4 0 

A visualização dos 
gráficos foi satisfatória no 
Calculus Tools. 

33 46 17 4 0 

Utilizar o plotador 
gráfico 2D do Calculus 
Tools foi fácil. 

42 50 4 4 0 

A utilização do Calculus 
Tools contribuiu para a 
realização da atividade 
promovida. 

42 50 8 0 0 

A visualização dos 
gráficos foi satisfatória no 
mePlot Free. 

13 17 25 29 17 

Utilizar o plotador 
gráfico 2D do mePlot 
Free foi fácil. 

25 33 33 4 4 

A utilização do  mePlot 
Free contribuiu para a 
realização da atividade 
promovida. 

21 42 21 13 4 

 

Os dados da Tabela 2 possíbilitam afirmar que o TriPlot 3D e o 
Calculus Tools foram melhor avaliados do que o mePlot Free. 
Atribui-se os índices recebidos pelo mePlot Free à visualização 
dos gráficos. Cada plano é traçado com mais de duas cores, fato 
que dificulta a análise gráfica. Além disso, não há áreas distintas 
para a digitação de equações em 2D  e 3D.  Porém, o mesmo 
apresenta um recurso interessante, que é a possibilidade de digitar 
a equação na forma explícita e também na implícita.  

Um aluno comentou, oralmente, que o ideal seria juntar os pontos 
positivos dos aplicativos em um só. Esta afirmação sinaliza que a 
análise realizada foi bem detalhada. 

Questionados se, de maneira geral, a atividade promovida com a 
utilização dos aplicativos propostos foi positiva, 22 alunos 
responderam positivamente e dois deixaram em branco. A seguir, 
apresentam-se três desses comentários.  

A utilização desses aplicativos teve um bom resultado, sendo um 
bom recurso para utilizar em sala de aula, promovendo uma 
nova maneira de aprendizagem por descoberta que pode ser 
incentivada na sala de aula por professores que possuem o 
domínio desses aplicativos para poder utilizar (Estudante G). 
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Sim, pois nos possibilitou conhecer novos aplicativos, e ainda nos 
deu a possibilidade de avaliar qual aplicativo será mais 
satisfatório na realização das atividades (Estudante I). 

Sim, pois com esses aplicativos utilizando o tablet nos exigiu uma 
certa "curiosidade"  para estar investigando o software 
(Estudante N ). 

Assim, considera-se que a atividade promovida foi relevante. Foi 
possível observar que, na visão dos participantes, o uso dos 
aplicativos contribuiu para a atividade, mas, características 
específicas influenciaram na facilidade de uso de cada plotador. 
Como afirma Goodwin [9], no contexto atual, o professor também 
precisa ser preparado para identificar aplicativos e avaliar o valor 
educacional dos mesmos. Além disso, os comentários destacam o 
interesse pela novidade que é o uso pedagógico do tablet. 

Os arquivos de atividades dos alunos foram corrigidos e o 
resultado foi muito bom. Os poucos erros que ocorreram não 
foram na classificação dos sistemas e sim decorrentes do fato de 
dois plotadores não apresentarem a lei da função na tela do 
gráfico. Isso acarretou imagens coladas em itens trocados. O 
último sistema proposto era possível e determinado, ou seja, os 
planos possuíam apenas um ponto em comum. A visualização 
desta interseção não é fácil, sendo assim, todos os alunos 
construíram estes gráficos em mais de um dos plotadores. O 
TriPlot 3D foi o aplicativo que possibilitou melhor visualização. 

Quanto questionados sobre a facilidade do uso do tablet 
institucional, 29% dos alunos consideraram muito fácil e 63% 
consideraram fácil. Somente 8% dos licenciandos consideraram 
regular. As dificuldades identificadas quanto ao tablet ser 
institucional foram: i) não poder levar para casa para concluir as 
atividades e investigar mais intensamente; ii)  não poder cadastrar 
a conta de e-mail pessoal no equipamento, o que tornaria mais 
simples o envio das telas capturadas. Nesse sentido, foi usado um 
navegador de Internet. Como defendido por Preciado-Babb [11], 
uma característica importante dos tablets é poder ser configurado 
de acordo com preferências pessoais. Porém, isso no caso dos 
tablets institucionais, que ficam em posse dos alunos apenas no 
horário das aulas, não é possível. No comentário desta questão um 
aluno fez um registro (apresentado abaixo) sobre a dificuldade de 
capturar a tela, porém, entende-se que essa questão não está 
exatamente associada ao fato do tablet ser institucional e sim à 
posição dos botões que devem ser usados para a realização da 
captura. Considera-se que esta dificuldade decorre do fato do 
tablet ser um recurso novo para a maioria. 

Achei a utilização boa, porém na hora em que pretendemos fazer 
um print da página requer algumas tentativas pela falta de 
habilidade com o que está sendo executado (Estudante D). 

Finalizando, questionou-se, por meio de uma pergunta aberta, se 
os alunos, como futuros professores, consideram que os tablets 
podem ser bons recursos pedagógicos. Abaixo são apresentados 
quatro desses comentários.  

Os tablets ainda são meios que oferecem poucos recursos em 
relação aos computadores. Apesar de a cada dia surgirem novos 
softwares para esse "instrumento" eles ainda não superam os 
computadores. Seria um recurso bastante razoável 
pedagogicamente, na minha opinião (Estudante D). 

Considero um bom recurso pedagógico, pela boa interatividade e 
facilidade de transporte, podendo utilizar na sala de aula com os 

alunos, provocando aprendizagem por descoberta, inserindo 
tablets para fins educativos (Estudante G). 

Sim, entretanto é necessário que o professor saiba utilizar esse 
recurso, pois do contrário o tablet se transforma em um recurso 
inútil (Estudante M). 

Sim. Pois pode incentivar o aluno por não se limitar em estudar 
no lugar fixo. Mas o professor deve ser qualificado pois como ja 
sabemos o tablet nao substitui o professor (Estudante O). 

Estes comentários destacam pontos importantes na discussão 
sobre o uso pedagógico de tablets: i) diferenças entre os 
plotadores disponíveis para uso no computador e os para uso em 
tablets; ii) vantagem da mobilidade; iii) necessidade de 
preparação do professor. Todos os aspectos destacados estão de 
acordo com o referencial teórico apresentado na seção 2, fato que 
sinaliza a coerência das respostas apresentadas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A experiência promovida permitiu observar a importância da 
análise de aplicativos para tablets. Algumas características 
favorecem a facilidade de uso dos recursos e isso tem reflexo na 
realização da atividade a ser desenvolvida em sala de aula. Assim, 
é fundamental que a análise de ferramentas pedagógicas seja 
trabalhada na formação de professores, pois essa visão crítica será 
muito importante na prática profissional.  
Em relação aos alunos considerados no estudo de caso, os 
mesmos não conheciam os aplicativos utilizados, porém lidaram 
com os recursos sem dificuldades, o que foi considerado muito 
positivo. Essa habilidade de lidar com aplicativos pode ser muito 
útil em termos profissionais, posteriormente. Além disso, é 
importante ressaltar que a receptividade dos alunos à proposta da 
atividade, com os recursos utilizados, foi excelente, o que sinaliza 
que o uso de tablets pode contribuir, também, para a motivação 
dos alunos. 
Ressalta-se que as mesmas atividades sobre sistemas poderiam ter 
sido desenvolvidas no computador, inclusive de maneira mais 
prática. No entanto, optou-se pelo uso de tablets, dadas as 
finalidades da disciplina Educação Matemática e Tecnologias, 
que visa, entre outros aspectos, analisar o uso pedagógido de TD 
na Educação. Os tablets estão se tornando cada vez mais 
populares e conhecer possibilidades pedagógicas desses 
equipamentos é essencial para a formação de professores.  
Como estudos futuros pretende-se investigar se os participantes da 
pesquisa utilizaram os plotadores em outras disciplinas da 
licenciatura, replicar o experimento com professores em serviço e 
analisar o uso pedagógico de aplicativos de geometria dinâmica 
em tablets. 
Certamente, entende-se que nenhum recurso, tecnológico ou não, 
representa a solução para os problemas educacionais. No entanto, 
não tirar proveito das potencialidades das tecnologias digitais é 
tentar manter a educação formal fora do contexto atual. 
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ABSTRACT 
This article analyzes the introduction of educational laptops in 2 
schools from the second phase of the “Projeto Um Computador 
por Aluno” (UCA, the Brazilian version of the One Laptop per 
Student). This phase is referred to as a pilot-project and the 
analysis considers 3 perspectives: management, teachers’ 
development, and digital inclusion of the students’ families. The 
authors are members of a research group with CNPq resources. 
This group followed the introduction of Projeto UCA very closely 
in 3 public schools in the southernmost part of Brazil called 
“Serra Gaucha”. Some members of the group also worked on the 
course for teachers’ development, supported by e-proinfo. The 
paper analyzes a few reports collected from discussion forums and 
during the teachers’ development course. The information was 
extracted from the researchers’ log books. The studies presented 
here are excerpts from this CNPq Project originating 2 
subprojects: a master’s thesis and a doctorate’s dissertation whose 
focus relies on reflecting and analyzing the movements observed 
in school management, teaching staff and families. The study 
points to a few indicators of teachers’ and students’ digital literacy 
and to families’ digital inclusion. Movement towards changes in 
schools’ management regarding its organization and structure are 
also noticed. 

RESUMO 
Este artigo se propõe analisar a inserção de laptops educacionais 
sob três perspectivas: a gestão, a formação de professores e a 
inclusão digital das famílias dos estudantes em algumas escolas da 
segunda fase do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) 
conhecida como projeto-piloto. Os autores pertencem a um grupo 
de pesquisa com fomento CNPq que acompanhou a implantação 
do Projeto UCA em escolas da rede pública municipal na região 
da Serra Gaúcha, participando, inclusive, do curso de formação de 
professores para Escolas UCA promovido pelo e-proinfo. O 
trabalho analisa alguns depoimentos colhidos durante os 
encontros de formação para professores e gestores, dados colhidos 
junto a algumas famílias de estudantes das escolas e informações 
extraídas dos diários de bordo dos pesquisadores. Os estudos 
apresentados são recortes do projeto CNPq,na forma de um 
projeto de dissertação de mestrado e um projeto de tese de 
doutorado, focando a identificação e análise dos movimentos 
provocados na gestão escolar, no corpo docente e nas famílias dos 
estudantes das escolas envolvidas. O estudo aponta indícios de 
letramento digital dos professores e seus estudantes, bem como a 
possível inclusão digital das famílias e movimentos de mudança 
na gestão escola.  
 

 

Categories and Subject Descriptors 
New trends in learning with digital technology: 1:1 learning. 
General Terms 
Human Factors, Theory. 

Keywords 
Management, Digital literacy, Digital inclusion, 1:1 learning. 

1. INTRODUÇÃO 
O Projeto Um Computador por Aluno (UCA) refere-se a uma 
ação do governo brasileiro que tem entre seus objetivos a inclusão 
digital dos estudantes das escolas públicas do país, criando novas 
formas de utilização das tecnologias digitais a partir da inserção 
de laptops educacionais nas salas de aula dessas escolas. A ideia é 
a de que cada estudante possua um equipamento para uso 
pedagógico, favorecendo a construção de experiências inovadoras 
no uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDICs). Essas tecnologias não se limitam às possibilidades de 
acesso à informação e comunicação disponibilizadas pela internet 
[1], [25], [31]. Elas se caracterizam por uma nova forma de 
materialização (bits) e abarcam um conjunto de aplicações 
tecnológicas e multimídia que se propagam via internet. 

Assim, o Projeto UCA se apresenta como um grande desafio para 
a educação brasileira, já que sua proposta pretende revolucionar a 
forma como utilizamos as TDICs implementando uma nova 
modalidade de uso tecnológico, 1:1, ou seja, um computador para 
cada aluno e professor.  

Inicialmente denominado Projeto UCA por se tratar de um 
projeto-piloto, dividido em duas fases, foram distribuídos laptops 
em cinco cidades brasileiras em cinco estados diferentes (Fase 1 
ou Pré-Piloto, em 2007 [19] e, posteriormente, aproximadamente 
300 cidades receberam os laptops (Fase 2: 2010-2012). O 
governo brasileiro sancionou a Lei nº 12.249 em julho de 2010, 
criando o programa Um Computador por Aluno (PROUCA), com 
a intenção de garantir a continuidade e ampliação do uso de 
laptops educacionais nas escolas públicas brasileiras. Com essa 
lei, estados e municípios passam a ter autonomia para adquirir os 
equipamentos através do Regime Especial de Aquisição de 
Computadores para Uso Educacional (RECOMPE) [19]. 

De acordo com o LEC [14], “a intenção do Programa é inovar os 
sistemas de ensino para melhorar a qualidade da educação no 
país”. Por isso, nos parece que urge preparar os professores a lidar 
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com esse novo contexto, onde os alunos passam a ser agentes 
criativos, utilizando o laptop como uma ferramenta de 
aprendizagem, criando e compartilhando informações a partir da 
interação com os recursos tecnológicos disponíveis [14]. 

Essa preocupação encontra-se em consonância com o que alguns 
autores alertam [9], [20], [22], [26]. Para eles não basta introduzir 
tecnologias como tablets, laptops, etc sem haver uma 
reconfiguração do modo com que se pensa o processo de ensino e 
aprendizagem, sem criar práticas pedagógicas inovadoras que 
suportem e potencializem as ações e interações dos atores 
envolvidos no processo [26]. Nesse sentido, acrescenta a autora, 
as iniciativas do governo brasileiro voltadas para a inclusão digital 
precisam incluir também ações que visem a formação e 
capacitação dos professores e gestores. Isso viria a contribuir para 
o desenvolvimento efetivo da autonomia cidadã [26]. 

O estudo descrito aqui analisa alguns movimentos decorrentes do 
processo de implementação do Projeto UCA. Nas escolas 
observadas, esse processo envolveu a equipe diretiva e 
representantes do órgão gestor da escola na preparação do espaço 
físico para a recepção dos equipamentos e na organização e 
planejamento de horários para os encontros presenciais de 
formação dos professores. Além disso, a comunidade escolar 
também foi envolvida, sendo que as famílias participaram de 
reuniões com a gestão e representantes dos professores para a 
tomada de decisões referentes à segurança dos equipamentos e dos 
alunos. 

Nesse contexto, este trabalho analisa os movimentos de mudança 
provocados pela inserção dos laptops na modalidade 1:1 nas 
escolas, a partir de três ângulos diferentes envolvendo os 
principais atores da comunidade escolar: as ações da gestão, a 
formação docente e o letramento digital de professores e o reflexo 
dessas ações nas famílias, apontando para a inclusão e 
emancipação digital dos pais e responsáveis que são provocados a 
interagir com seus filhos que trazem os laptops para casa. 

O trabalho encontra-se organizado em seis seções, sendo elas: 
essa introdução, as implicações da inserção dos laptops, a 
formação dos professores e o letramento digital, a inclusão e 
emancipação digital das famílias, alguns resultados iniciais, sua 
análise e discussão e nossas considerações finais, seguidas pelas 
referências utilizadas em nossas conversas com os autores e a 
literatura existente sobre a temática. 

 

2. IMPLICAÇÕES DA INSERÇÃO DOS 
LAPTOPS NA MODALIDADE 1:1 PARA A 
GESTÃO 
Em nossa sociedade, a responsabilidade pelos processos 
educativos encontra-se a cargo da escola. As ações integradas de 
organização, mobilização e realização das articulações necessárias 
entre os aspectos materiais e humanos desse ambiente constituem 
a gestão escolar [18]. Cabe à equipe que a compõe estabelecer 
uma rede entre todos os seus elementos, abrangendo as dimensões 
administrativas e pedagógicas. 

Nas últimas décadas, a sociedade – e, por conseguinte, a escola – 
tem passado por movimentos que provocam profundos processos 
de mudanças. Esses movimentos são explicados por Lück [18:12] 
da seguinte forma: 

Essa mudança de paradigma é marcada por uma forte tendência à 
adoção de concepções e práticas interativas, participativas e 
democráticas, caracterizadas por movimentos dinâmicos e globais, 
com os quais, para determinar as características de produtos e 
serviços, interagem dirigentes, funcionários e clientes ou usuários, 
estabelecendo alianças, redes e parcerias, na busca de soluções de 
problemas e alargamento de horizontes. 

Observa-se, então, que o atual contexto socioeconômico-cultural 
apresenta-se plural e controverso, levando o sistema escolar a 
superar o modelo estático adotado até então para um paradigma 
mais dinâmico [18]. Uma nova cultura tem sido construída no 
ambiente escolar, privilegiando o diálogo e as decisões 
heterárquicas, contribuindo para uma nova compreensão do papel 
do gestor na escola.  

Some-se a isso, o que Libâneo, Oliveira e Toschi [17] apresentam 
como conceito de cultura organizacional, enquanto cultura 
instituída, que se refere às normas legais, e a instituinte, criada no 
cotidiano escolar pelos membros que a compõem. Neste novo 
modelo, os elementos informais, como as opiniões, atitudes e 
formas de relacionamentos entre seus membros, têm provocado 
movimentos de reorganização da cultura digital. 

Um elemento importante no atual contexto são as TDICs. Sua 
introdução na escola começou com a informatização dos 
processos administrativos da gestão, para em seguida ser 
incorporada por professores e alunos nos processos de ensino e 
aprendizagem. Almeida [3] diz que a incorporação das TDICs de 
forma colaborativa é capaz de mobilizar a comunidade escolar e 
modificar os tempos e espaços, os modos de aprender, ensinar, 
dialogar, lidar com o conhecimento e interferir na sociedade. 

A chegada dos laptops educacionais do Projeto UCA gerou uma 
série de movimentos que provocaram mudanças que puderam ser 
observadas durante a implantação/execução do mesmo. As 
adaptações na estrutura física da escola exigiram negociações para 
que a parte elétrica, de segurança (alarmes e extintores), 
armazenamento (armários) e conexão a rede de internet sem fio 
fossem efetivadas. A formação continuada dos professores em 
horário de trabalho demandou a flexibilização do calendário 
escolar e a construção de uma rede de apoio através de parcerias 
para que os estudos pudessem acontecer sem prejuízo aos alunos. 
O uso efetivo dos equipamentos em sala de aula provocou a 
reestruturação pedagógica, deflagrando a necessidade de 
planejamentos sistemáticos e a revisitação da proposta pedagógica 
da escola. 

O papel do gestor escolar não pode se resumir a prover condições 
para o uso dos recursos tecnológicos digitais dentro da sala de 
aula, mas deve ter uma ação mais abrangente, incorporando e 
articulando as TDICs às práticas técnico-administrativas e 
pedagógicas. Segundo Almeida, [2:104],  

para que se possam usufruir as contribuições das tecnologias na 
escola, é importante considerar suas potencialidades. Ao 
identificar as potencialidades dos recursos disponíveis e colocá-
las a serviço da comunidade, integrando-as aos distintos espaços 
de produção do saber, a escola se amplia e pode se constituir em 
um local de formação de educandos e educadores, de produção e 
socialização de conhecimentos para a transformação das pessoas e 
de seu contexto e para a melhoria da qualidade da vida. 

Sabemos do potencial transformador dos recursos tecnológicos e 
que a sua introdução na escola pode provocar mudanças, 
redimensionando os tempos e espaços na medida em que os torna 
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flexíveis, assim como altera a relação professor-aluno que pode se 
constituir em um processo colaborativo de trocas e construções 
[3]. No entanto, as mudanças não acontecem sozinhas. A simples 
inclusão das TDICs, no caso os laptops educacionais, não 
desencadeará transformações se a gestão escolar não conseguir 
articular todas as interfaces envolvidas. 

3. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O 
LETRAMENTO DIGITAL 
Consideramos ser difícil desenvolver uma problematização 
relativa à Educação sem abordar questões referentes à formação 
docente. Sustentamos essa afirmação sob o argumento que as 
práticas e crenças do professor exercem um reflexo direto no 
cotidiano da sala de aula.  

Krahe [13:27] considera que 

formar professores é abrir caminhos para as futuras gerações. 
Caminhos estes que podem significar avanços, inovações, novas 
perspectivas, mas que também oferecem possibilidades de 
repetirmos o que aí está, sendas que acabam em becos sem saída. 

Nessa perspectiva, entendemos que formar professores para o 
contexto das tecnologias digitais na Educação tanto pode 
representar a abertura de caminhos para inovações pedagógicas 
como para a reprise de um modelo de Educação já existente, 
centrado na figura do professor e na transmissão de informações. 
Modelo esse questionado por Freire há décadas, denominado por 
ele como Educação bancária, em que o professor é o detentor 
único do saber, restando aos alunos as tarefas de ouvir e registrar 
passivamente [11]. Para que velhas práticas não sejam repetidas 
no uso das tecnologias, é necessário haver mudanças 
epistemológicas sustentando o fazer docente e a oportunidade de 
formação e capacitação, proporcionando momentos de reflexão 
para repensar o processo de ensino e aprendizagem. 

Atualmente vivemos em uma realidade de cultura digital, ou 
cibercultura, definida por Lévy [16] como a síntese de técnicas, 
ações, práticas, ideias e valores que estão sendo desenvolvidos 
junto ao espaço virtual, constituído pelos fluxos de informações e 
relações sociais que o autor denomina de ciberespaço. Lemos [15] 
destaca ainda que a cultura digital não é apenas um fenômeno 
tecnológico, mas essencialmente humano em função da 
multiplicidade de relações estabelecidas nesse espaço. Nesse 
cenário cultural e social em que as informações se encontram ao 
alcance de um clique, parece ser redundante que a transmissão de 
informações seja a tarefa primordial da escola.  

Reiteramos que ultrapassar o nível da Educação bancária para 
uma esfera de autonomia e protagonismo do estudante parece 
estar intimamente ligado com a formação docente, pois as suas 
práticas e crenças irão refletir na realidade da sala de aula. Buzato 
[7:10] esclarece que a formação de professores para um cenário de 
cultura digital não deve 

ser vista como uma cisão entre o velho e novo, real e virtual, 
impresso e digital, mas como um processo de entrelaçamentos, de 
apropriações e transformações entre o que tínhamos e sabíamos 
fazer e o que queremos ter e precisamos aprender a fazer. 

O autor argumenta que a inserção das tecnologias digitais no 
contexto da Educação não exige da escola um “começar do zero”, 
mas um redimensionamento das práticas e ações, partindo daquilo 
que já existe e agregando novos elementos passíveis de 
provocarem transformações estruturais e cognitivas. Esse 

redimensionamento também se relaciona à formação docente. Por 
sua vez, Schlemmer [28:40] destaca que urge a necessidade de se 
repensar a formação docente, sendo necessário dedicar um olhar 
para as distintas formas de pensamento, expressão e relação que 
emergem de uma realidade marcada pela cultura digital. Desse 
modo, parece ser necessária uma formação que vá além da 
promoção de habilidades iniciais para o uso da informática.  

Flores [10:.44], ratifica esses argumentos considerando como 

insuficientes ações que visem apenas ao uso instrumental da 
informática ou a alfabetização digital, havendo a necessidade de 
uma formação docente que desenvolva uma concepção de uso 
social, competente, crítica e reflexiva, ou seja, que desenvolva 
práticas de letramento digital em seu processo de ensino e 
aprendizagem. 

Segundo a perspectiva apontada pelo autor, as ações de formação 
docente precisam incorporar o âmbito do letramento digital, 
promovendo a reflexão, a criticidade e o uso competente das 
possibilidades ofertadas pelos recursos tecnológicos digitais. 
Nesse contexto, a formação não promove apenas o uso, mas uma 
concepção, adentrando a esfera epistemológica, no sentido de 
promover um redimensionamento das práticas pedagógicas. 

Isso parece ser reiterado por Buzato [7:10] ao afirmar que entende 
“que essa ‘nova’ formação do professor guarda homologias com a 
emergência de novos letramentos (digitais) que ele precisa 
dominar”. Entretanto, ponderamos que o professor não precisa 
“dominar” letramentos, mas desenvolver e incluir esses aspectos 
em suas práticas.  

Para Schlemmer [28:36], “mais do que se adaptar às novas 
tecnologias, os professores devem ser protagonistas dessa nova 
realidade”. Desse modo, o professor passa a utilizar as tecnologias 
digitais como interfaces passíveis de promover a socialização e 
novos movimentos cognitivos, potencializando assim, o 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

A inserção de laptops pode ser um elemento que provoca muitas 
alterações no contexto escolar. A formação docente que, entre 
outras coisas, promove um redimensionamento das práticas 
pedagógicas, conforme mencionado anteriormente, pode provocar 
algumas dessas alterações. A começar, por exemplo, pelo layout 
da sala de aula. Professores que favorecem o trabalho em equipes 
e que se preocupam em promover a interação e cooperação entre 
seus estudantes possivelmente terão uma configuração diferente 
da convencional em suas salas de aula. Em vez de ter as classes 
dos estudantes distribuídas em fileiras, com o professor à frente, 
Fagundes et al [9:144] sugerem 

outros formatos que permitam que os estudantes e professores 
possam estar fisicamente, em outras configurações, de forma que 
se enxerguem e que um estudante enxergue o outro e não somente 
ao professor, assim outros elementos podem ser catalisadores do 
processo de aprender, além do discurso do professor. 

Feitas essas considerações, fica o questionamento: como a 
formação para professores que atuam no Projeto UCA pode 
desenvolver o letramento digital promovendo um 
redimensionamento de práticas na sala de aula? 
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4. ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO 
DIGITAL DAS FAMÍLIAS EM ESCOLAS 
UCA  
Parece-nos que não é apenas a rotina dentro da escola que está 
sujeita a alterações. No estado do Rio Grande do Sul, as escolas 
que aderiram ao Projeto UCA tiveram autonomia para decidir se 
os estudantes levariam ou não os laptops para casa. Em reunião, 
pais e professores de cada escola discutiram questões logísticas e 
de segurança relacionadas ao deslocamento dos estudantes e de 
seus laptops. Consequentemente, é de se esperar que, nas escolas 
em que os estudantes levam esses equipamentos para casa, 
algumas mudanças estejam ocorrendo também no âmbito familiar, 
seja no acompanhamento de trabalhos e projetos desenvolvidos 
nos laptops quando são levados para casa, gerando algumas 
dúvidas e inseguranças nos pais e responsáveis, seja em questões 
de infraestrutura e logística relacionadas à segurança e 
manutenção dos equipamentos. 

Isso encontra respaldo em Papert [21] que alerta para o fato de 
que as crianças - especialmente aquelas em idade escolar - 
introduzem a cultura em seu meio familiar. O autor salienta ainda 
que não se trata de esperar que os pais saibam alguma coisa a 
respeito de computação ou informática, até porque o próprio 
Papert [22] já havia assinalado que as crianças aprendem 
habilmente a lidar com os computadores. O que pais e professores 
precisam saber e compreender é como se aprende. Quanto ao uso 
do computador e de seus recursos, salienta que a fluência 
tecnológica não consiste em saber quais são os componentes dos 
computadores ou como eles funcionam, “o que importa é usar as 
crianças como recurso e lembrar que elas estarão lá para ajudar se 
aprendermos a permitir que façam isso - o que não significa que 
não estaremos também os ajudando.” [21: p.14] Isso pode ser um 
desafio para alguns adultos, que talvez não se sintam confortáveis 
com a possibilidade de serem desafiados a aprender a usar o 
computador com o auxílio e orientação das crianças. 

Vale lembrar que a disseminação do uso desses recursos em uma 
sociedade que Castells [8] descreve como “Sociedade em Rede” 
provoca questionamentos sobre a estrutura necessária para dar 
suporte a essas tecnologias e para as possibilidades de inserção de 
toda a sociedade nesse contexto da cibercultura. Para o autor, é 
grande o risco de a exclusão digital vir a acentuar as 
desigualdades entre os indivíduos de diferentes classes sociais, 
com índices menores de acesso a computadores e à internet. E ele 
acrescenta que essas tecnologias “não são simplesmente 
ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem 
desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a mesma 
coisa.” [8:51]. 

Consideramos, portanto, que falar em inclusão digital implica em 
ir além do uso de computadores e outros dispositivos, 
ultrapassando o simples recurso ou ferramenta para tornar as 
práticas pedagógicas mais interessantes aos alunos ou mais 
modernas. Segundo Valentini et al [31:154-155], precisamos 
focar em “práticas inovadoras que favorecem o desenvolvimento 
de cooperação, autonomia, criticismo e construção de 
significado.”  

Nesse contexto, Schwartz [29] lamenta que a falta de uma política 
nacional preocupada em dar seguimento a iniciativas de governos 
anteriores resulta em projetos inconclusos, comprometendo 
iniciativas de inclusão digital. Insatisfeito com esse padrão de 
inclusão digital, o autor propõe um conceito que possa 

potencializar ou mesmo redesenhar o projetos tradicionais de 
inclusão digital: a emancipação digital.  Para o autor [29:128), 

Processos de emancipação digital buscam promover o 
deslocamento do paradigma da “sociedade da informação” para 
um que tenha a “sociedade do conhecimento” como horizonte, 
fazendo do acesso apenas um dos elos, necessário mas 
insuficiente, na cadeia produtiva de informação que poderá dar 
sustentabilidade à emancipação econômica, social e cultural dos 
cidadãos. 

Assim como Schlemmer [26], [27], consideramos o conceito de 
emancipação digital como sendo algo mais abrangente que a 
inclusão e o letramento digital. Conforme nos diz a autora, a 
emancipação digital empodera o indivíduo possibilitando que ele 
se aproprie das TDs fluentemente. Dessa forma, ele poderá 
“exercer a autonomia social e a autoria criativa, num espaço 
dialógico, cooperativo, perpassado pelo respeito mútuo e pela 
solidariedade interna” [27:97]. Entendemos que esse indivíduo 
pode estar em qualquer uma das pontas da comunidade escolar, 
seja como gestor, professor, educador, estudante ou familiar 
responsável. 

É nessa seara que encontramos na literatura alguns relatos sobre a 
percepção dos pais de estudantes de escolas que aderiram a 
propostas na modalidade 1:1 [4], [12]. Parece haver consenso 
entre esses pais sobre a importância dos trabalhos realizados na 
escola e na familiarização com o uso dos recursos para a 
construção de conhecimento e desenvolvimento de competências 
para que o estudante possa 

lidar com novas tecnologias e linguagens, capaz de responder a 
novos ritmos e processos. Essas novas relações entre 
conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e 
inovação e, mais do que nunca, “aprender a aprender. [6:28] 

E o processo de aprender a aprender inevitavelmente passa a se 
inserir na realidade dessas famílias, cujos pais e responsáveis 
muitas vezes (de acordo com dados dos perfis socioeconômicos 
das escolas envolvidas) se veem diante de um computador pela 
primeira vez. Nessas circunstâncias, são desafiados a interagirem 
com seus filhos na realização de tarefas e projetos propostos pelas 
professoras ou na simples exploração de recursos disponíveis no 
laptop. 

 

5. ALGUNS RECORTES E RESULTADOS: 
ANÁLISE E DISCUSSÃO 
A seguir, apresentamos alguns recortes extraídos de depoimentos 
colhidos no ambiente virtual do e-proinfo, relatos durante os 
encontros presenciais para formação de professores e gestores e 
entrevistas realizadas com as famílias. 

Extraímos alguns depoimentos escritos pelos professores em 
fóruns de discussão e/ou em seus diários para análise à luz da 
literatura acadêmica no assunto. No intuito de identificar  nossas 
análises,  utilizamos as letras E para nos referirmos à escola,  G 
para gestor , PR para professor e F para familiar, numerando-os 
para fins de identificação de sujeitos diferentes. 

5.1 A voz da gestão 
O primeiro movimento constatado com a inserção dos laptops na 
escola foi a mobilização da gestão escolar a partir da notícia da 
chegada dos equipamentos. A primeira escola E1 fez parte do 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

180

projeto desde o início da seleção das trezentas escolas que 
participariam do piloto e recebeu toda a estrutura física e lógica 
necessária da Prefeitura e do Ministério da Educação (MEC): 
foram realizadas vistorias e adaptações na rede elétrica para 
suportar o funcionamento das máquinas; a instalação de rede sem 
fio para a internet em todas as dependências da escola; 
implantação de novo sistema de alarmes e monitoramento da 
Guarda Municipal; aquisição de extintores de incêndio específicos 
para materiais elétricos em todas as salas de aula; confecção sob 
medida de armários para o armazenamento dos laptops evitando o 
contato das crianças com a fiação  elétrica; instalação e 
provisionamento dos equipamentos por uma empresa terceirizada. 
A segunda escola, E2, foi incluída após a primeira fase de 
implantação do piloto, recebendo do governo federal apenas os 
laptops. As adaptações necessárias foram realizadas com o apoio 
da administração municipal. 

Percebemos que E2 teve maior autonomia para gerenciar as 
mudanças físicas necessárias e pôde fazer as adaptações conforme 
suas necessidades e possibilidades, visitando e analisando escolas 
que já haviam implantado o projeto, adaptando os exemplos à 
própria realidade. O movimento realizado por E2 para resolver os 
seus problemas se reverteu em maior autonomia na gestão do 
projeto na escola, exigindo que a equipe gestora se envolvesse 
desde os primeiros momentos articulando todas as interfaces 
necessárias para que o trabalho com os laptops na escola 
começasse. Podemos perceber nesse  movimento exatamente o 
que Barba [5:129] descreve “a escola autônoma não é uma escola 
sem regras ou sem controle do Estado, ela é uma escola autônoma 
que deseja caminhar para se tornar cidadã”, e é nesse “caminhar” 
que a escola vai construindo suas próprias experiências, partindo 
das normas e regras instituídas e promovendo a melhor adequação 
dos interesses da comunidade escolar e das novas demandas 
sociais. 

O segundo movimento identificado, no que se refere à gestão, foi 
decorrente da formação continuada dos profissionais envolvidos 
no projeto. Analisando o primeiro módulo da formação, o qual 
previa quarenta horas de aulas presenciais mais estudos a 
distância, seguindo proposta pelo Ministério da Educação em 
parceria com Institutos de Ensino Superior (IES), podemos 
observar a importância de parcerias para a efetivação dos estudos. 
Na E1, os professores e gestores tiveram a oportunidade de 
realizar seus estudos parte no horário de trabalho, parte em 
encontros remunerados no turno vespertino. Essa organização se 
efetivou através da parceria entre o Núcleo de Tecnologia 
Educacional Municipal (NTM) com a IES local, que 
disponibilizou estudantes de cursos de licenciatura, os quais 
desenvolveram projetos de pesquisa com os estudantes da escola, 
paralelamente à formação dos professores. A remuneração dos 
estudos fora do horário de trabalho garantiu a participação dos 
professores que, como contrapartida, realizavam também estudos 
a distância. A E2 também contou com o apoio da IES local, 
previsto no planejamento inicial do MEC. Os encontros da 
formação aconteceram no primeiro momento quinzenalmente, 
com duração média de duas horas. Posteriormente passaram a ser 
mensais e ter a duração de quatro horas. Nos momentos de 
formação os alunos eram liberados da escola e essa negociação foi 
acordada entre os pais, professores e gestores escolares e 
municipais. 

A realização dos encontros presenciais da formação em ambas as 
escolas exigiu uma reorganização dos tempos e espaços escolares 
por parte da gestão. Segundo Almeida [3], a experiência de 

estudar em serviço pode proporcionar ao professor um momento 
de reflexão sobre sua ação, planejando novas ações e refletindo 
novamente sobre elas, pode tomar consciência dos avanços e 
dificuldades para superar os problemas. Para Almeida [3:115] o 
sujeito coletivo constituído durante a formação pode desenvolver 
“um novo olhar ao identificar as contribuições das tecnologias 
para a organização dos recursos existentes na escola, espaços e 
tempos, bem como para a integração entre as dimensões técnico-
administrativa e pedagógica.” 

O segundo movimento que gostaríamos de assinalar se refere à 
gestão. É possível identificar movimentos de inquietação e 
mudanças nos depoimentos registrados em fórum para a formação 
de gestores, no qual encontramos depoimentos como: 

G1: “A necessidade já estabelecida na nossa escola com a vinda 
dos laptops de estudo, pesquisa e apropriação da ferramenta dá 
início a um processo legítimo e importante para essa nova 
postura de professor-pesquisador.” [sic] 

O terceiro movimento foi provocado pelo uso efetivo dos laptops 
por parte alunos. Procuramos destacar duas situações para retratar 
diferentes interfaces desse processo. Na E1 os professores 
sentiram a necessidade de uma reestruturação pedagógica, 
manifestada em relatos orais nos encontros presenciais da 
formação continuada: 

PR1: “Uma aula é muito pouco para trabalhar com o laptop. 
Precisamos de mais tempo.” [sic]  

PR2: “Quando vamos conseguir planejar as aulas com o laptop? 
Precisamos de ajuda.” [sic] 

Para dar conta dos anseios dos professores, a gestão escolar 
promoveu alterações nos horários de aula das turmas, 
possibilitando dois períodos de aula com o mesmo professor, 
facilitando assim o início e término das atividades com qualidade 
de tempo. Além disso, foram organizados horários periódicos para 
que os professores pudessem se reunir com o coordenador 
pedagógico e o professor de informática na escola para realizar o 
planejamento das suas aulas. Percebemos que a gestão escolar tem 
um novo papel, pois, de acordo com Almeida [3:118]: 

Além de gestor do projeto político-pedagógico, construído 
coletivamente com sua comunidade, é também responsável pela 
criação de uma nova cultura, que incorpore as TICs às suas 
práticas técnico-administrativas e pedagógicas. De modo 
semelhante, o coordenador pedagógico terá a oportunidade de 
rever-se e de analisar as contribuições das TICs para desempenhar 
o papel de articulador entre as dimensões pedagógicas e 
administrativas da escola. 

Na E2, o uso efetivo dos laptops provocou mudanças 
administrativas no gerenciamento dos equipamentos, já que não 
havia laptops em número suficiente para todos os alunos. Para 
resolver o problema a equipe gestora organizou o uso 
compartilhado dos laptops entre os estudantes de turnos 
alternados ocupando as mesmas salas; o rodízio das turmas para 
que os estudantes levassem os laptops para casa e o 
comprometimento de cumprir horário em trazer os equipamentos 
de volta para a escola. Para Almeida [3] o sucesso da 
incorporação das TDIC está relacionado com o envolvimento e 
mobilização da equipe gestora e da comunidade escolar como 
sujeitos ativos, comprometidos e apoiando as mudanças 
necessárias não apenas no âmbito da sala de aula, mas na gestão 
do espaço e do tempo escolar. 
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5.2 A voz dos professores 
A formação realizada com os professores ocorreu alternando 
momentos presenciais e presenciais virtuais . Schlemmer [28] 
utiliza a terminologia “presença virtual” para as situações em que 
os sujeitos encontram-se distantes geograficamente, mas próximos 
mentalmente em função da aproximação propocionada pelas 
interfaces digitais. A plataforma e-proinfo ofereceu o suporte para 
a mediação do processo de ensino aprendizagem na formação em 
questão, oferecendo uma possibilidade de aproximação virtual..  

Podemos verificar que a formação ultrapassou o aspecto do uso 
instrumental do laptop, promovendo uma reflexão que pode levar 
ao redimensionamento de práticas pedagógicas. Destacamos um 
registro em que um professor fala sobre os momentos de formação 
continuada: 

PR1: “os encontros foram bastante proveitosos, aprendi bastante 
e me encorajei a marcar atividade com os alunos, pois acredito 
que é com eles que realmente vou aprender.” [sic] 
O discurso parece revelar um redimensionamento das ações, pois 
aponta para uma relação distinta entre ensinante e aprendente, em 
que o professor não está mais no centro do processo, estando 
disposto a inverter a lógica da Educação bancária e aprender com 
seus estudantes, deixando para trás a postura permanente de quem 
tem o conhecimento e tudo sabe. 

Esse argumento encontra suporte em outras falas como 

PR2: “nós professores precisamos sim de ajuda nesse novo 
contexto” [sic] 

PR3: “a motivação foi se ampliando e os medos diminuindo. É 
claro que dúvidas ainda existem, mas hoje elas servem como 
incentivo para aprender ainda mais.” [sic] 

apontando para a descentralização do professor no processo de 
ensino e aprendizagem. Esse movimento é descrito por Prensky 
[24] como uma transição entre o professor centralizador do 
conhecimento – para o autor “um sábio no palco”- para o 
professor que, ao mesmo tempo em que atua como orientador seus 
estudantes, está disposto a aprender com eles e ser um “guia que 
caminha ao lado”. 

Assim, mesmo que o professor descreva sua situação como de 
alguém que não possui competências consolidadas relativas ao 
letramento digital como 

PR4: “inserir-nos neste contexto é extremamente difícil, já que 
convivemos e sobrevivemos sem estes recursos tecnológicos 
durante muito tempo” [sic] 
PR5: “tenho incompreensão e pouco domínio na relação 
aprendizagem/informática”  

parecem revelar que, por outro lado existe uma abertura e reflexão 
voltadas para o desenvolvimento desse letramento. Registros 
como  

PR4: “precisamos sempre estar nos atualizando e abertos para 
as diferentes propostas de trabalho” [sic]  

parecem demonstrar que os professores estão dispostos a 
redimensionarem suas ações incorporando o letramento digital, 
conforme referido por Buzato [7]. 

Destarte, inferimos que assim como a formação docente é um 
processo contínuo e progressivo, o desenvolvimento do 

letramento digital também é. Mesmo que não tenhamos observado 
ações consolidadas de letramento digital, percebemos movimentos 
introdutórios de redimensionamentos, que podem se transformar 
inovações e ações de letramento digital. 

5.3 A voz da família 
Os movimentos de mudança na cultura escolar podem ultrapassar 
as barreiras físicas e territoriais da escola. Em uma escola que 
incorporou à sua rotina o translado do laptop para casa (E2), 
podemos observar indícios de letramento e inclusão digital nas 
famílias envolvidas. Em entrevista a três famílias de estudantes 
dessa escola, verificamos que apenas uma delas (F1) possuía 
acesso a computadores (modelo notebook, pertencendo à irmã de 
20 anos) e à internet, enquanto nas outras, o equipamento era 
compartilhado entre pais, filhos e irmãos por não haver acesso a 
computadores e internet em suas casas. 

Foi possível perceber movimentos de redimensionamento na 
relação de pais e filhos, a exemplo do que já havíamos observado 
na relação entre professores e estudante. Os pais passam a 
aprender com os filhos, seja para jogar um game, pesquisar ofertas 
na internet (F1) ou utilizar um processador de textos (F3).  A falta 
de acesso à internet em suas casas não impediu que as crianças 
dessa família (cinco filhos em idade escolar frequentando a 
mesma escola) procurassem mostrar aos pais o que era possível 
fazer online. Sua estratégia consistia em se afastar de casa alguns 
metros, até um ponto em que fosse possível captar o sinal de 
banda larga da escola. Tal estratégia era utilizada para mostrar ao 
pai alguns jogos disponíveis online, ou endereços de páginas 
eletrônicas com receitas novas para a mãe, ou simplesmente 
acessar o blog da escola e mostrar as notícias ali publicadas. 

Percebe-se haver, nessa família, movimentos voltados para a 
inclusão dos pais na cultura digital e, segundo alguns relatos, a 
presença do laptop acabou aproximando a família, fomentando 
atividades compartilhadas e promovendo momentos de lazer que 
não existiam anteriormente.  

Em seus relatos, as mães da F1 e da F3 descrevem situações em 
que os filhos ensinaram os pais a jogar no laptop e, após concluir 
suas tarefas, é comum haver uma “sessão de jogos entre pai e 
filho” (F3).  Essa atividade poderia ser vista apenas sob seu 
aspecto lúdico ou de interação pai-filho; no entanto, na F3, em 
especial, nos parece ser um indicador de inclusão e 
alfabetização/letramento digital do pai, tendo em vista seu nível 
de escolaridade (5a série). Nessa mesma família, os filhos 
ensinaram a mãe, cujo nível de escolaridade também corresponde 
à 5a série, a usar o processador de textos e ela aproveita o laptop 
para escrever suas receitas em forma de diário. 

No entanto, os relatos de mãe e filho entrevistados na F2, indicam 
pouca alteração da rotina familiar com a presença do laptop em 
casa. O menino (10 anos) afirma preferir “jogar bola” do que no 
computador e a mãe diz não se interessar em “mexer nessas 
coisas”. 

Assim, percebemos nessa pequena amostragem que as tecnologias 
digitais podem contribuir com o processo de inclusão e letramento 
digital das famílias. Nesse contexto, seu uso ultrapassa a ideia de 
serem ferramentas e as potencializa como artefatos culturais que 
podem modificar a sociedade e ser modificados por ela. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Preliminarmente findadas as discussões tratadas neste artigo, 
podemos inferir considerações para futuros debates e ampliações 
acerca do tema. Inicialmente vale a pena considerar que ainda se 
fazem necessárias pesquisas e experiências empíricas relacionadas 
às tecnologias digitais no contexto digital. Tratamos aqui de 
apenas três aspectos de uma realidade multifacetada.  

Decorridos cerca de três anos de desenvolvimento do projeto 
piloto, podemos perceber a importância do papel da gestão escolar 
na organização e manutenção do uso dos laptops educacionais na 
escola. É nítido que a simples introdução das TDICs não irá 
provocar inovações pedagógicas na educação, pois parece fazer-se 
necessária a articulação das diversas interfaces envolvidas, tanto 
pedagógicas, quanto administrativas. As mudanças necessárias 
demandam o apoio da equipe gestora e da comunidade escolar, 
envolvidas e mobilizadas para que os movimentos provocados 
pela inserção dos laptops consigam superar a cultura instituída, 
reorganizando os tempos e espaços a partir do diálogo e de 
decisões heterárquicas. 

Os movimentos observados provocaram a necessidade de 
adaptações físicas, viabilização da formação continuada em 
serviço na escola, reestruturação pedagógica, redimensionamento 
dos tempos e espaços escolares, e as articulações realizadas para 
levar os equipamentos para casa. Estas mudanças demonstram 
que, apesar de alguns indícios de resistência e manutenção das 
estruturas, as tecnologias digitais têm influenciado a cultura 
escolar. Cabem aqui estudos mais aprofundados para mensurar as 
consequências desses processos para a gestão escolar. 

Em relação à formação de professores, os dados levantados nos 
levam a concluir provisoriamente que existem movimentos 
discretos rumo ao letramento digital e ao redimensionamento das 
práticas pedagógicas. Mesmos ocorrendo de uma forma 
introdutória, esses movimentos revelam  que o professor está do 
seu papel de protagonista do saber, estando disposta a aprender e 
ensinar. As falas também revelam uma percepção relativa à 
formação continuada, uma vez que o laptop aparece como um 
elemento novo, que o professor não domina plenamente, urgindo 
assim a necessidade de rever e ampliar as suas competências. 

A presença do laptop educacional na sala de aula e a própria 
configuração do curso para a formação docente, alternando 
momentos presenciais e presenciais virtuais, pareceu colocar em 
cheque as crenças do professor, fomentando movimentos, mesmo 
que superficiais, de redimensionamentos das crenças, ações e 
valores do professor, bem como no layout da sala de aula. 

Quanto à inclusão digital das famílias, é preciso lembrar que nem 
toda a população tem acesso às tecnologias disponíveis 
abundantemente em contextos tidos como sociedades 
caracterizadas pela cultura digital. E, como aponta Lévy [16], essa 
cultura pode influenciar nossos modos de agir, interagir e pensar. 
A parcela da população que não tem a oportunidade de interagir 
com esse contexto encontra-se em posição de exclusão, tendo suas 
perspectivas de desenvolvimento de autonomia e emancipação 
cidadã restritos também. A distribuição de laptops na modalidade 
1:1 em escolas da rede pública, tendo seu uso estendido à 
comunidade escolar, poderá representar uma forma de reverter ou 
reduzir essa situação de exclusão. 
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ABSTRACT 
This article presents the results of the investigation that analyzed 
the  interactions triggered by the educational laptops  in the 
inclusive process  of people with diverse needs, which were 
produced by  the National Policy of Inclusive Education 
associated with the One Computer Per Student Project 
(PROUCA). The study is methodologically designed as a 
qualitative research  performed in Inclusive Schools/UCA (RS) 
and in Tiradentes (MG). The research was guided by two 
questions: 1) Do the educational laptops used in PROUCA 
 present an accessible interface to the  people with diverse needs? 
2) Which movements are triggered by the educational laptops 
mediation in order to increase the socio-digital inclusion of the 
person with diverse needs? The technological uniformity have 
caused some problems regarding aspects of accessibility and 
usability of the laptops to the students with diverse needs. The 
educators’ lack of digital fluency and the incipient teachers’ 
training in digital and school inclusion are aspects that make 
school inclusion difficult. The positive aspects of the 
technological configuration established by PROUCA can be seen 
in actions such as: the boost of educational actions which are 
concerned about the specifics of the students with diverse needs; 
the design of educational process that are more heterogeneous; the 
increase in the customization of the technical and pedagogical 
mediation, which acknowledges and values the sensor, physical 
and cognitive diversity of the students in Brazilian public schools.  

RESUMO 
Este artigo apresenta os resultados da investigação que 
problematizou a relação laptops educacionais e o processo 
inclusivo de alunos com deficiências, produzida no 
entrelaçamento da Política Nacional de Educação Inclusiva e do 
projeto Um computador por Aluno (PROUCA). 
Metodologicamente configura-se como uma pesquisa qualitativa 
realizada em escolas Inclusivas/UCA (RS) e de Tiradentes (MG), 
conduzida por duas questões: (1) Os laptops educacionais 
utilizados no PROUCA apresentam uma interface acessível a 
sujeitos com deficiência? (2) Que movimentos são desencadeados 
pela mediação de laptops educacionais para potencializar a 
inclusão sociodigital de sujeitos com deficiências? A 
uniformidade tecnológica instituiu problemas quanto à 

acessibilidade e à usabilidade dos laptops para alunos com 
deficiência. A frágil fluência digital dos educadores e a incipiente 
formação docente na perspectiva da inclusão escolar e digital são 
aspectos que dificultam a concretização de ações na perspectiva 
da Educação Inclusiva, em sua interface escolar e digital. A 
positividade da configuração tecnológica instituída pelo PROUCA 
é evidenciada por: impulsionar a construção de ações educativas 
sensível às especificidades do aluno com deficiência; por projetar 
processos educativos mais heterogêneos; por potencializar a 
customização da mediação técnica e pedagógica, reconhecendo e 
valorizando a diversidade sensorial, física e cognitiva de 
estudantes em escolas públicas brasileiras.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.3 [Computer Uses in Education] K.4.2 [Social Issues]: 
Assistive technologies for persons with disabilities 

Termos Gerais 
Human Factors, Verification. 

Palavras Chave 
Laptops Educacionais – Inclusão Sociodigital – Projeto Um 
Computador por Aluno (PROUCA) 

1. INTRODUÇÃO 
O sistema educacional brasileiro ao inserir em suas agendas a 
atenção à diversidade humana e à disseminação de dispositivos 
tecnológicos, ações governamentais alicerçadas em premissas que 
visam garantir a inclusão escolar, social e digital para todos os 
alunos, passa a reconfigurar a escola pública regular sob a 
perspectiva de duas interfaces: a tecnológica e a digital.  

O debate sobre a inserção de dispositivos móveis nas escolas 
brasileiras vem crescendo, anunciando a presença de um novo 
artefato escolar nas mochilas de estudantes. Esse recurso 
educacional ao mesmo tempo em que amplia e redimensiona as 
informações historicamente presas no livro didático, institui 
efetivas possibilidades de comunicação, de pesquisa, de leitura e 
de autoria individual e coletiva.  

Laptop educacional e tablet fazem com que a escola comece 
experienciar em seu cotidiano o princípio da convergência, essa 
tendência contemporânea que faz com que várias tecnologias – 
impressas, analógicas e digitais - se identifiquem e passem a 
operar sob a interface de um único dispositivo. Ainda que muito 
incipiente, não há como negar que a mobilidade e a conectividade 
dos dispositivos móveis permitem e autorizam formas de ensinar e 
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de aprender mais diversificadas, que potencializam a instituição 
de uma nova configuração tecnológica que promove a 
descentralização para a produção e para gestão do saber, 
estabelecendo as condições de possibilidade para um aprender 
mais flexível, ativo e focado no ritmo de cada interagente, 
aspectos que podem impulsionar o desenvolvimento de pessoas 
com deficiência, por isso mais atento ao conceito da diferença. 

Ações internacionais, como a Convenção de Salamanca, e 
nacionais, como Plano Viver sem Limites, ilustram importantes 
deslocamentos na configuração da sociedade no final do século 
XX, pois, como observa Touraine [6] "fomos e somos instruídos a 
reconhecer as diferenças e a proteger minorias" (p.14). Como nos 
faz pensar esse sociólogo francês, vivenciamos um discurso em 
uma direção absolutamente oposta àquela que vitimizava a pessoa 
com deficiência, uma vez que, "por toda parte e nas mais variadas 
formas, o que se deseja é a identificação do indivíduo e do grupo 
como portadores do direito de serem reconhecidos e respeitados” 
(p 14). 

Castellano e Montoya [2] analisam a produção histórica do 
modelo de aluno com deficiência, apontando para o deslocamento 
de paradigmas a partir de saberes produzidos por grandes áreas do 
conhecimento humano - Medicina, Psicologia, Pedagogia e 
Sociologia (Figura 1): do paradigma deficitário, influenciado 
pela saber médico e psicológico para o paradigma da 
diversidade, quando a diferença passa a ser reconhecida como um 
valor e não mais uma enfermidade. 

 

 

 

 

 

Fonte: Castellano e Montoya, 2010 (Adaptado). 

Figura 1.  Deslocamento do paradigma deficitário para da 
inclusão 

Os saberes dessas quatro grandes áreas do conhecimento vêm 
produzindo ao longo da história da humanidade diferentes 
maneiras de perceber a diversidade humana e, de forma paralela, 
direcionando as estratégias de mediação tecnológica que passam a 
ser construídas para a interação com o homem, em sua dimensão 
social e cognitiva. O contemporâneo pensamento tem sido 
dominado por uma nova reflexão sobre a vida e a ação social, 
revelando um contínuo afastamento da ideologia do progresso e 
de seus critérios quantitativos para afirmar que as diferenças 
qualitativas superam as desigualdades mensuráveis. Touraine [6] 
nos ajuda a problematizar esse deslocamento ao apontar para duas 
importantes constatações: (1) as diferenças não têm mais limites, 
não se encontram aprisionadas; (2) as condutas sociais não são 
mais imposições socioculturais, mas são tecidas pela construção 
de cada indivíduo como sujeito, como ser de direitos universais e 
simultaneamente particulares. 

A perspectiva da Educação Inclusiva emerge com o propósito de 
romper com a histórica configuração do processo de escolarização 
que exclui indivíduos e grupos considerados fora dos padrões 
homogeneizantes. Distintos modos de exclusão têm marcado o 
processo educacional já no aspecto organizacional dos grupos. Da 
escola configurada por série ou por ciclos de formação, agrupando 

aprendizes por perfil cognitivo ou por idade, muda-se o critério, 
mas não se altera o desejo de uma homogeneidade explícita ou, 
quando muito, de um pluralismo tolerante. Na sempre difícil 
relação inclusão/exclusão, nos processos de segregação e de 
integração, os diferentes critérios de seleção e de agrupamento 
vêm produzindo e naturalizando a presença da diferença na 
escola. 

Em 2001, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica, determinava que a presença da diversidade 
humana no cenário da escola regular tinha sua garantia fixada em 
lei. Sob o princípio da universalidade e da igualdade, a escola 
passava a ser oficialmente um tempo-espaço para todos.  O 
computador anunciado como o novo e poderoso recurso 
educacional para armazenamento e transmissão de informação, 
passou a enriquecer e a impulsionar processos de construção do 
conhecimento, fazendo com que a história da Informática na 
Educação Brasileira fosse sendo edificada sob a lógica de duas 
grandes abordagens: (1) a máquina de ensinar, referendando 
uma abordagem pedagógica alicerçada na concepção mais 
tradicional para o ensinar e o aprender; (2) a máquina de 
aprender,  instituindo uma interface tecnológica que buscava 
enriquecer ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz no 
processo de construção do seu conhecimento.  A análise da 
experiência brasileira no âmbito da Informática na Educação tem 
revelado um hibridismo dessas abordagens, uma ação fortemente 
centrada em práticas educativas que reforçam o instrucionismo 
mesclado por movimentos pontuais de uso da tecnologia para 
mediar processo de construção de conhecimento.  

Se o hibridismo pedagógico marca a inserção da tecnologia na 
escola, quanto à infraestrutura, dados fornecidos pela pesquisa 
promovida pelo CETIC.br, apontaram que ações governamentais 
como a instalação de Telecentros e do PROINFO, garantiu que 
100% das escolas brasileiras passassem a contar com pelo menos 
um computador, e que 93% das instituições educativas 
conquistassem o acesso à internet.  Os resultados da investigação 
desse instituto revelaram que, em média, cada escola do país tem 
18 computadores em funcionamento.  

Outra pesquisa, desenvolvida pela Fundação Victor Civita, revela 
a existência de computadores nas escolas, mas evidencia um perfil 
de utilização tutelado por ações mais burocráticas do que 
pedagógicas (Gráfico 1): ações administrativas ou tarefas 
educacionais muito básicas, como ler notícias, copiar conteúdos, 
consultar mapas, usar calculadora ou planilha eletrônica.  

Gráfico 1. Perfil/Frequência de uso do computador/internet 

 
Fonte: Fundação Victor Civita 

Segundo os investigadores da Fundação Victor Civita, o que pode 
explicar esse retrato pouco inovador para o uso da tecnologia na 
escola está associado à quantidade de máquinas disponíveis, uma 
vez que a ampliação do número de computadores na escola tem 
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relação direta com a frequência de seu uso em atividades 
educacionais com a participação dos estudantes, potencializando 
um uso mais avançado da tecnologia em atividades como: criar 
blogs e páginas na web, programar ou desenvolver projetos de 
iniciação científica, usar robótica educacional e programas de 
modelagem 3D. A conexão à internet é apontada como um 
segundo fator fundamental para a ruptura com as atividades mais 
triviais e a instituição de projetos tecnologicamente mais 
desafiadores. Um terceiro fator não pode ser desconsiderado: a 
distribuição e o lugar de interação ao computador na escola, sendo 
o laboratório de informática o local destinado para o acesso dos 
estudantes.  

Gráfico 2. Perfil/Frequência de uso do computador/internet 

 
Fonte: Fundação Victor Civita 

O cerceamento do acesso delimitado da configuração do 
laboratório de informática, segundo as pesquisas de Conforto[3], 
coloca as possibilidades de exploração dos recursos 
computacionais sob as rígidas lógicas de tempo e de espaço, 
reduzindo a interação com o computador, além de centrar muitas 
de suas estratégias não para aprender conteúdos escolares, mas 
para instituir linhas de gestão e de disciplinamento, o que tem 
levado o ambiente computacional a  transformar-se em um 
fliperama escolar.    

O Projeto Um Computador por Aluno (PROUCA) emerge para 
romper com a lógica da escassez instituída pelo laboratório de 
informática, impulsionando o governo brasileiro a aderir à 
iniciativa internacional de disseminação de um laptop educacional 
por aluno, idealizada por Nicholas Negroponte. Tal pesquisador 
defende que a educação de qualidade para todos é primordial para 
uma sociedade justa e equitativa, vendo no computador uma 
poderosa ferramenta para a criação de conhecimento e, por isso, 
orienta que tal tecnologia seja oferecida para crianças e 
professores, criando assim, condições para o enfrentamento das 
questões educacionais em prol do desenvolvimento pessoal e 
social. 

A escola brasileira por meio do PROUCA afirma-se como uma 
instituição de acolhimento da diferença e de ruptura com as ações 
educativas cerceadas pela rígida demarcação de tempos e espaços 
para a aprendizagem. Por meio da distribuição de laptops 
educacionais, percebe-se a possibilidade de ampliar o percentual 
de 4% de utilização do computador em sala de aula, 
potencializando tempos-espaços de exploração do recurso por 
parte dos estudantes, como também ampliando o acesso à internet. 
A presença da diversidade humana e dos laptops educacionais 
permitem imprimir no cenário escolar brasileiro, sustentados por 
ações governamentais de inclusão escolar e digital, os conceitos 
de diferença, customização, fluidez, flexibilidade e mobilidade. 

2. Laptops Educacionais na realidade 
Brasileira 

O discurso que construiu a inserção do laptop educacionais no 
contexto mundial, não nasce das políticas oficiais, mas sim de um 
grupo de intelectuais, tendo Nicolas Negroponte como a figura de 
maior referência. As ideias desse pensador - democratizar e 
universalizar o acesso às tecnologias digitais de informação e de 
comunicação -, estruturaram o Projeto One Laptop per Child 
(OLPC), e motivaram o convite aos governantes de países do 
Terceiro Mundo para garantir a todas as crianças em idade escolar 
o acesso a seu próprio computador. Na realidade brasileira sua 
implementação foi acompanhada por um grupo interministerial 
que avaliou as condições de viabilidade do projeto em caráter 
experimental, para o qual, inicialmente, cinco escolas foram 
contempladas com laptops educacionais.  

Em janeiro de 2010, iniciou a segunda etapa do projeto com a 
aquisição de 150.000 laptops educacionais a serem distribuídos 
para escolas públicas selecionadas pelo GT-UCA, grupo de 
trabalho do programa UCA, composto por especialistas no uso de 
tecnologias de informação e de comunicação, responsável pelos 
processos de formação, avaliação e de pesquisa. O Classmate PC, 
criado pela Intel e comercializado nacionalmente pela CCE, foi a 
tecnologia adquirida por corresponder à exigência dos requisitos 
educacionais e pelo baixo custo (R$ 553 cada), fazendo desse o 
laptop vencedor do processo licitatório. 

Nessa segunda fase, 300 escolas passaram a compor o universo de 
atuação do PROUCA. Foram estabelecidos pelo GT-UCA como 
critérios de seleção para as instituições de ensino: ter o mínimo de 
500 alunos matriculados; possuir energia elétrica e local de 
armazenamento para os equipamentos; estar preferencialmente 
próxima ao Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE); 
manifestar-se por meio de um termo de adesão, de forma solidária, 
responsável e comprometida com o projeto, bem como apresentar 
a anuência do corpo docente.  Além das escolas selecionadas para 
compor essa fase do projeto, alguns municípios foram atendidos 
em sua totalidade, ou seja, todas as escolas públicas da localidade 
receberam laptops para sua rede de ensino. Esses municípios 
passam a ser chamados Cidades UCA Total: Barra dos 
Coqueiros/SE, Caetés/PE, Santa Cecília do Pavão/PR, São João 
da Ponta/PA, Terenos/MS e Tiradentes/MG.  

Dessa forma, a combinação entre computadores e escola passa a 
ser atualizada por meio do PROUCA. Com a inserção do laptop 
educacional a tecnologia no cenário educacional conquista uma 
nova configuração e extensão, permitindo responder aos desafios 
colocados pelas contemporâneas políticas públicas de inclusão 
digital e escolar. Aproximar e buscar a complementaridade entre 
ações governamentais potencializam a concretização das metas 
estabelecidas para qualificar o processo educacional nas 
instituições de ensino brasileiras. O respeito e a valorização da 
diferença conquistam novos e importantes recursos para a 
concretização de estratégias de implementação da Educação 
Inclusiva. 

3. O atendimento da diversidade no contexto 
tecnológico 

De acordo o IBGE (Censo, 2010), 23,9% dos brasileiros 
apresentam algum tipo de deficiência. Desta forma, temos mais de 
quarenta e oito milhões de pessoas que se incluem nesse estrato 
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populacional. Boa parte desse público encontra-se em idade 
escolar e, por isso, deve ser contemplado por ações que visam à 
garantia de um qualificado processo de escolarização para 
estudantes com e sem deficiência. 

Pesquisas no âmbito da informática na educação especial 
evidenciam a relevância do trabalho com tecnologias no processo 
de desenvolvimento de pessoas com deficiência, proporcionando 
a quebra de obstáculos e a transposição de barreiras. Tecnologias 
digitais acessíveis podem operar como rampas de cidadania, 
amenizando a discriminação social e diminuindo a segregação ao 
permitir que pessoas com deficiência possam se apropriar de 
instrumentos e dispositivos para impulsionar seu desenvolvimento 
sociocognitivo. Processos de aprendizagem tornam-se possíveis 
em diferentes contextos socioculturais e ajustadas às capacidades 
e às especificidades sensoriais, físicas e cognitivas do homem 
contemporâneo. Interfaces tecnológicas propiciam a emergência 
de tempos-espaços de oportunidades, em especial para pessoas 
cujos padrões de desenvolvimento/aprendizagem são 
negligenciados pelo perverso processo de normalização. 

Aproximando as possibilidades das ações das políticas públicas 
com foco na inclusão digital e escolar, o estudo conduzido sob a 
responsabilidade da equipe [Omitido], permitiu construir um 
panorama educacional brasileiro como uma moeda de dupla face, 
a inclusiva e a tecnológica. Essas faces se entrecruzam quando 
abordamos questões relacionadas à escola atual, a instituição que 
vem sofrendo modificações que objetivam abarcar a diversidade 
dos estudantes e também responder às políticas que preveem a 
oferta de laptops para cada aluno vinculado às instituições 
participantes do PROUCA. 

As ações do Ministério da Educação para concretizar a educação e 
atendimento dos alunos com deficiência no ensino regular – salas 
de recursos multifuncionais e Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) -, e do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
com a distribuição dos Laptops educacionais, respondem cada 
uma delas a uma faceta da escola inclusiva e tecnológica. A face 
inclusiva necessita que a face tecnológica disponibilize recursos 
que impulsionem o processo de desenvolvimento e aprendizagem 
humana, o que atesta a relevância dessa problematização para que 
a necessária complementaridade das ações governamentais se 
efetive.  

Considerando que a escola brasileira  responde hoje a tais 
demandas, observamos que as ferramentas disponibilizadas por 
meio do PROUCA podem ajudar a romper com a lógica 
racionalista excludente, ao permitir que a diversidade seja 
refletida também no processo de aprendizagem e ao respeitar as 
especificidades e a história de vida de seus alunos, premissas que 
movem a investigação conduzida pela equipe do Núcleo de 
Informática na Educação Especial – NIEE/UFRGS, ao 
problematizar a relação laptops educacionais e as possibilidades 
de mediação técnica e pedagógica junto a alunos com deficiência. 

4. Contexto de Pesquisa 
A pesquisa assume como escopo de investigação a construção de 
conhecimento no emergente campo de saber que cerca a 
acessibilidade tecnológica e a inclusão sociodigital por meio da 
interface tecida na relação laptop educacional e alunos com 
deficiência.  

Configura-se como uma pesquisa epistemologicamente apoiada na 
teoria sócio-histórica, conduzida por dois grandes 

questionamentos: (i) Os laptops educacionais utilizados no 
PROUCA apresentam uma interface acessível a sujeitos com 
deficiência? (ii) Que movimentos são desencadeados pela 
mediação dos laptops educacionais no contexto PROUCA para 
potencializar a inclusão sociodigital de sujeitos com deficiências?  
Metodologicamente, organiza-se como uma pesquisa qualitativa 
de enfoque exploratório e explicativo, organizada em duas etapas 
(Figura 1): a primeira fase, realizada na cidade de Tiradentes/MG 
(UCA/Total); a segunda fase, em escolas UCA/inclusivas, no RS. 
Como técnicas de coleta de dados, destacamos a observação 
direta, a análise documental, a realização de entrevistas 
semiestruturadas e a construção de dinâmicas de Grupos Focais.  

 
Figura 2.  Organograma da metodología de pesquisa. 

Para impulsionar um processo ainda mais qualificado e contínuo 
de coleta e de registro de informações, em cada instituição que 
participou do universo da pesquisa foi projetada a figura do 
agente de observação, docentes de classe inclusivas, mediadores 
de processo de aprendizagem junto a alunos com deficiência, e 
profissionais atuantes na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) 
nas escolas UCA. Ao resgatar-se o papel do agente de observação, 
ratificamos a indissociável ação professor como pesquisador, um 
movimento que busca qualificar, potencializar e otimizar o 
processo de coleta de dados. O docente que atua junto ao aluno 
com deficiência assume a função de agente de observação, com a 
responsabilidade de executar uma análise de enfoque participante, 
uma escolha metodológica que se justifica por desencadear um 
processo de coleta de informações que: (1) supõe a interação 
pesquisador/pesquisado; (2) implica saber escutar, ver, fazendo 
uso de todos os sentidos para aprender aspectos relacionados à 
mediação técnica e pedagógica e à interação intra e interpessoal 
do aluno com deficiência; (3) estabelece uma rotina de pesquisa, 
promovendo uma coleta de informações mediante a manutenção 
de um diário de campo. 

Entre todos os aspectos apontados para justificar a atuação do 
agente de observação no protocolo de pesquisa desenhado para 
este estudo, aponta-se para a possibilidade de minimizar a 
presença de um observador alheio à dinâmica da escola e, em 
especial à da sala de aula e à da SRM, o que, sem dúvida, pode 
provocar alterações no comportamento dos sujeitos foco de 
observação. A coleta de dados passou a operar em um cenário real 
permitindo um garimpar de dados que emergem da rotina das 
ações pedagógicas. 

Visando qualificar o processo de mediação junto aos docentes que 
assumiram o papel de agentes de observação, o projeto de 
pesquisa organizou uma interface digital objetivando tecer uma 
rede virtual de pesquisadores, exclusiva para a equipe. Como 
plataforma foi escolhido o AVA Eduquito por configurar-se como 
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um ambiente que respeita os requisitos de acessibilidade e de 
valorização da diversidade humana, princípios que sustentam a 
investigação conduzida pela equipe do NIEE. Essa estratégia 
metodológica forjou um contexto prolongado e sistematizado para 
a coleta de dados, permitindo protocolar observações mais 
aprofundadas e integradas ao cenário escolar. Isso possibilitou 
uma maior compreensão da evolução dos processos de mediação e 
de interação promovidos pelos laptops educacionais. 

4.1. Análise e discussão dos resultados 
A equipe de pesquisa do NIEE, ao discutir os movimentos que 
caracterizam a escola contemporânea, em sua interface 
tecnológica e inclusiva, elegeu como categorias de análise as que 
referendassem as características associadas ao laptop educacional 
e aos princípios que potencializam a concretização de práticas de 
inclusão digital e escolar: acessibilidade, mobilidade, 
conectividade, pertencimento, customização e equidade. 

Dentro dos limites impostos pela linearidade da escrita que 
caracteriza um artigo, essas categorias serão discutidas 
separadamente, permitindo um ganho didático para o leitor, mas 
ressaltamos que muitos dos dados apresentados devem ser lidos 
na imbricação e na complementariedade das categorias que 
conduziram a construção da análise e da discussão dos dados 
coletados.  

A categoria Acessibilidade conquista visibilidade de forma mais 
evidente ao responder à primeira questão de investigação - Os 
laptops educacionais utilizados no PROUCA apresentam uma 
interface acessível a sujeitos com deficiência? Estabelecemos 
como viés investigativo para esse elemento de análise da pesquisa: 

Acessibilidade: Garantia de acesso ao laptop 
educacional em sua dimensão técnica e pedagógica. A 
tecnologia móvel disponibilizada para o aluno com 
deficiência deve permitir a interação tanto em termos de 
hardware como de software, possibilitando responder às 
especificidades sensoriais, cognitivas e físicas dos 
alunos com deficiência. 

A equipe técnica do NIEE realizou testes de verificação de 
acessibilidade e usabilidade no laptop educacional ofertado pelo 
PROUCA. O equipamento conta com um processador Intel Atom 
1.6 GHz, 4GB de armazenamento em memória flash, 512 MB de 
memória DDR-2, duas entradas USB, uma entrada RJ-45, uma 
saída e uma entrada de áudio, rede sem fio e webcam.  Apresenta 
o tamanho de um netbook, (1,3 kg) idealizado para o público 
escolar, respondendo aos requisitos estabelecidos pelo GT-UCA: 
oferecer alta resistência a eventuais quedas e design que 
favorecesse o transporte. 

O dispositivo móvel em questão poderia ter sua capacidade de 
armazenamento ampliada, uma vez que 4GB configuram-se como 
um limitador para dar suporte à instalação do sistema operacional 
mais arquivos de uso pessoal e à necessidade de inclusão de 
outros softwares. Uma memória de 512MB também é reduzida. 
Considerando que o tamanho dos pentes de memória são os 
mesmos, não seria por espaço que o fabricante optou por uma 
menor capacidade de armazenamento. A tecnologia DDR-2 
atualmente foi substituída pela DDR-3, o que revela que o laptop 
educacional já chegou à instituição educativa com uma 
configuração bastante desatualizada. 

O sistema operacional Metasys utilizado no equipamento, versão 
1.5.7-5, é baseado na distribuição Fedora 2. Atualmente estamos 
no Fedora 17, portanto, bastante defasados. Utiliza o ambiente 
gráfico KDE, uma interface que lembra o sistema Windows, 
simples e de fácil utilização, mas que, por ser projetado para 
desktop, revelou problemas de usabilidade quando instalado no 
laptop educacional. A conexão com a internet necessitou ser 
estabelecida, pela primeira vez, via cabo RJ-45, já que o wireless 
não estava acessando, porque o sistema operacional não 
reconheceu o hardware. O sistema precisou de uma correção para 
o problema (bug) que apareceu na primeira conexão do 
equipamento com a internet, bloqueando o sistema e mostrando 
para o usuário apenas um ‘X’ no cursor do mouse e uma tela 
preta. No próprio site do fabricante, um link orientou a forma de 
correção. Após a modificação o equipamento voltou a funcionar 
normalmente, inclusive a interface wireless, antes inacessível até 
mesmo via terminal, passou a funcionar normalmente. 

Dispositivos externos de armazenamento, como pendrive, desde 
que não estejam no formato NTFS, são prontamente 
reconhecidos. No entanto não há opção de ejeção, o que seria 
importante para evitar a queima do dispositivo. A tentativa de 
uma desmontagem pelo terminal usando o login do administrador 
não foi possível, informando ao usuário que o dispositivo ainda se 
encontrava em uso. 

O Metasys é mais uma distribuição Linux com o ambiente gráfico 
KDE. O sistema mostrou-se instável e com carregamento lento. O 
sistema operacional disponibiliza vários softwares, editor de texto, 
planilha, apresentação de slides, leitor de PDF, player de som, 
visualizador e manipulador de imagens, jogos infantis, navegador 
de internet e aplicativos para gerenciamento do equipamento. 

A instalação de novos softwares segue as mesmas recomendações 
para um ambiente Linux, descompactando e compilando arquivos 
ou instalando por meio de pacotes RPM, por exemplo. No 
entanto, o entrave pode ser muitas vezes a dependência ou os 
requisitos exigidos para a instalação. Por exemplo, o sistema 
operacional Metasys não aceitou o Google Chrome, pois foi 
requisitado para a instalação desse navegador o Fedora 14 ou 
OpenSUSE 11. A instalação de novos aplicativos exigirá que o 
usuário esteja habituado com a instalação de programas em 
ambiente Linux. 

Atualmente as Tecnologias Assistivas, como leitores de tela, que 
possibilitam a acessibilidade ao equipamento para usuários cegos 
ou com baixa visão, têm maior popularidade no ambiente 
Microsoft Windows. Há soluções Linux, porém o entrave foi 
revelado em relação ao ambiente gráfico, uma vez que o sistema 
operacional Metasys tem como interface gráfica o KDE. O 
Gnome, outro ambiente gráfico para o Linux, encontrado no 
Ubuntu, por exemplo, traz lupa e recursos de fala já instalados no 
laptop educacional. É possível uma solução ORCA para o Gnome, 
e também o Linvox, mas essas alternativas exigem o Wine para o 
seu funcionamento. Existem algumas configurações de 
acessibilidade no laptop educacional, como a emissão de sinais 
sonoros ao teclar ou a possibilidade de programar o atraso das 
teclas. No entanto, o efeito sonoro não foi escutado, e o atraso  
mostrou-se pouco agradável quanto ao uso, pois as teclas se 
repetiam ao serem acionadas. Por exemplo, o toque na tecla R fez 
com que fosse digitada duas vezes a letra, ou seja, RR e, na 
tentativa de apagar, ambas as letras eram eliminadas. 

O laptop educacional apresenta um conjunto de jogos infantis 
para o ensino de português, de matemática e de pintura, além de 
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jogos de tabuleiro, entre outros. Ao tentar acessar jogos na 
internet pelo navegador, jogos normalmente apreciados por 
estudantes, verificou-se que estes não “rodariam“ devido à 
incompatibilidade de versão do Flash. 

Os testes de análise técnica do laptop educacional revelaram como 
positivo o ambiente gráfico KDE, uma interface simples que 
facilita o acesso às ferramentas por meio de uma barra na tela, 
além de possibilitar o acesso rápido à carga de bateria e ao 
gerenciador de rede de resolução, entre outros. Como pontos 
frágeis do equipamento, apontamos a instabilidade do sistema, 
revelada pelo travamento do equipamento em diversos momentos 
do processo de análise. Foi necessária a atualização do sistema 
logo no início do processo de análise técnica para possibilitar o  
acesso à rede Wi-Fi, ratificando que a instalação de novos 
softwares não se revela uma tarefa simples para usuários pouco 
experientes com o ambiente Linux. 

 
Figura 3 – Usabilidade do laptop educacional Classmate. 
 

Quanto à instalação de ferramentas em apoio às especificidades de 
alunos com deficiência, observamos que essa ação foi 
imviabilizada pelas características restritivas do sistema 
operacional Metasys, dados também comprovados pelos 
resultados da pesquisa conduzida pelo Projeto UCA-Acessível 
(2012).     

Os testes do laptop educacional para verificar a possibilidade de 
consorciamento deste com Tecnologias Assistivas evidenciaram a 
impossibilidade de instalação de um leitor de tela no sistema 
operacional Metasys, uma ajuda técnica central para permitir e 
qualificar a interação de estudantes cegos ou com baixa visão. A 
ausência de um pacote de acessibilidade revela-se um dos pontos 
de fragilidade do sistema operacional Metasys para que o laptop 
educacional possa constituir-se como recurso educacional também 
para alunos com deficiência. 

Quanto à acessibilidade tecnológica, são os seguintes os aspectos 
que dificultam a interação:  

(1) o tamanho reduzido da tela, o que impossibilita e/ou dificulta 
a utilização dos laptops educacionais por usuários com limitações 
visuais e motoras; (2) o teclado sem espaçamento entre teclas 
desconsidera as especificidades etárias, o que dificulta ou 
desestimula seu uso para alunos da Educação Infantil e séries 
iniciais do Ensino Fundamental, como também para usuários com 
limitações motoras; (3) o uso prolongado do mouse no formato 
touchpad pode ocasionar fadiga muscular e um desestímulo ao 

uso do laptop; (4) a memória de apenas 4GB; (5) não apresenta 
saída VGA, o que impossibilita o consorciamento de monitor 
maior ou projetor multimídia; (6) o sistema operacional Metasys, 
que não apresenta pacote consistente de acessibilidade, como 
também não conta com suporte para a instalação de ajudas 
técnicas. 

No entanto, mesmo revelando fragilidades quanto à acessibilidade 
tecnológica, foi possível o acoplamento de tecnologias assistivas 
para minimizar as dificuldades evidenciadas pelos alunos com 
deficiência na interação com o dispositivo móvel. A entrada USB 
disponibilizada no laptop educacional possibilitou o 
consorciamento com tecnologias assistivas presentes na SRM das 
escolas pesquisadas, conforme foi constatado nos testes realizados 
pela equipe de pesquisa NIEE, cujos os resultados são 
apresentados na tabela 1: 

Tabela 1 – Consorciamento: Classmate e tecnologias assistivas 

Mouse 
adaptados 

A utilização de diferentes tipos de 
mouses adaptados. Foram testados e 
responderam de forma positiva aos 
protocolos de verificação: PlugMouse, 
RCT-Barban e Trackball 
 

Acionadores Permitiu a utilização de acionadores, 
sendo testados e respondendo de forma 
positiva aos protocolos de verificação: 
Acionadores de Pressão AbleNet, 
TASH e PuxeClik. 
 

Teclados  Permitiu a utilização de teclados 
externos, com diferenciação de teclas 
para o público infantil (Caryola). Foi 
também utilizada com sucesso a máscara 
colmeia. 

 

A universalização tecnológica do laptop educacional é construída 
sob o mesmo princípio que caracteriza o processo educacional 
brasileiro, a homogeneidade.  Um conjunto de especialistas 
definiu uma única configuração tecnológica para todos, nada mais 
coerente para um processo de escolarização também formatado 
sob a falsa ideia da igualdade. Os alunos com deficiência são os 
que de forma mais evidente revelam o quanto não é igual o perfil 
dos estudantes matriculados nas escolas públicas brasileiras. 

O encontro do aluno com deficiência com o laptop educacional, 
em muitos casos expressos na evidente impossibilidade de 
instituir uma mediação tecnológica, reafirmou uma das 
constatações feitas por Skliar [5] ao analisar os movimentos que 
projetam a Educação Inclusiva: “a inclusão que é nossa e a 
diferença é que do outro”. A legislação garante a inclusão escolar, 
mas os problemas advindos da participação de alunos com 
deficiência no processo de escolarização ficam sob a 
responsabilidade do diferente. Como é o aluno com deficiência 
que foge do padrão homogeneizante, cabe a ele o ônus da 
mudança ou o prejuízo de sua exclusão das possibilidades 
ofertadas aos demais estudantes.  

Um elemento trazido do corpus de análise ilustra a dificuldade da 
aluna surda [BRS], não alfabetizada e iniciando o processo de 
aquisição da linguagem de sinais, a utilização de uma tecnologia 
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com o teclado convencional. Um projeto tecnológico proposto sob 
a perspectiva do aluno não deficiente desconsidera que estudantes 
que vivem imersos no universo da cultura surda necessitam 
interagir com recursos educacionais que respeitem e valorizem 
seu principal código de comunicação, a linguagem de sinais. 

Por iniciativa da professora/observadora [SCS], a rigidez do 
projeto tecnológico do laptop educacional foi rompida pela 
customização do teclado. Utilizando símbolos impressos e papel 
adesivo, o laptop da aluna/sujeito de observação foi customizado 
(Figura 12) e colocado no contexto do universo cultural da aluna, 
afirmando e potencializando o sentimento de pertencimento.  

 

Figura 4. Customização do laptop para a aluna surda. 

A percepção da profissional responsável pelo atendimento 
educacional especializado da escola é importante para referendar a 
importância de recursos educacionais adaptados para mediar a 
interação com a aluna surda [BRS]:” [...] A aluna utiliza o laptop 
com o auxílio da professora e da intérprete de Libras. Acho 
importante relatar a adaptação que a professora [SCS] fez no 
laptop da [BRS], ela colou em cada tecla o sinal correspondente 
em libras correspondente. A aluna ficou muito mais interessada e 
envolvida com as atividades propostas pelo computador.”. 

Outro importante aspecto que deve ser destacado no relato da 
professora/agente de observação [SCS] é no que diz respeito à 
sobrecarga cognitiva associada à quantidade de informações em 
um teclado convencional, o que dificulta a utilização por alunos 
com problemas de concentração, como é o caso da aluna/sujeito 
de pesquisa [BRS]. A estratégia da professora/agente de 
observação, ao colocar um cartão sobre o teclado para deixar livre 
apenas as teclas que efetivamente seriam utilizadas pela aluna na 
realização da atividade, revelou-se uma solução que permitiu que 
a aluna surda conquistasse uma concreta possibilidade de 
aumentar sua capacidade de concentração para a resolução da 
atividade proposta. 

A carga cognitiva está relacionada com o processo mental 
necessário para acessar e interpretar telas, ícones e objetos, como 
também com o processo cognitivo dedicado para realizar a tarefa. 
A proposta educacional a ser realizada pela aluna surda [BRS] por 
meio de um teclado convencional exigia uma ação com certo grau 
de complexidade: a atenção para observar o sinal da intérprete, a 
tradução mental da sinalização de Libras para Português e a sua 
memorização para depois identificar no teclado a letra 
correspondente. A dificuldade da aluna para a realização da 
atividade de digitação encontra na acessibilidade tecnológica do 
teclado convencional do laptop Classmate: teclas muito próximas 
e pequenas, o que compromete significativamente a localização e 
a identificação de uma letra especifica.  

A constatação do desconhecimento da presença de alunos com 
deficiência em escolas públicas brasileiras foi declarada por uma 

das pesquisadoras que compõem a equipe GT-UCA, em 2012: 
“[...] não imaginávamos a presença de sujeitos com deficiência 
quando estruturamos o projeto e a proposta de configuração do 
equipamento. Ao encontrar um aluno cadeirante, com limitação 
física, não sabíamos o que fazer com ele”.  Desta forma, podemos 
inferir que até mesmo a equipe responsável pela condução do 
projeto não levou em conta a presença da diversidade humana no 
contexto de ensino regular, resultando, assim, na aquisição de um 
equipamento tecnológico que desconsiderou as especificidades de 
alunos com deficiência.  

Objetivando não reduzir as investigações a uma análise 
meramente tecnológica da inserção de dispositivos móveis, pois 
essa se apresenta como a resposta mais óbvia ao movimento de 
atualização da tecnologia na escola, como um quase “darwinismo 
computacional”, ratificamos a importância da proposição da 
segunda questão de pesquisa: Que movimentos são 
desencadeados pela mediação de laptops educacionais no 
contexto PROUCA para potencializar a inclusão sociodigital 
de sujeitos com deficiências? 

Buscando no corpus de análise elementos para responder à 
questão que aproxima pedagogicamente laptops educacionais e 
alunos com deficiência, desmontamos documentos e 
problematizamos dados obtidos por meio de entrevistas, grupos 
focais e observações, estabelecendo relações, formando unidades 
mais complexas e capturando a emergência de novos pontos de 
investigação. Iniciando um processo de ordenamento de um denso 
material de pesquisa, movidas pela vontade de compreender e 
expressar os movimentos - continuidades e de rupturas - para a 
relação educação-tecnologia, especificamente no âmbito dos 
dispositivos móveis, que começam ser engendrados na estrutura 
escolar, contemporaneamente em sua interface inclusiva e digital.  

Para retirar o foco da tecnologia foi preciso desviar o olhar para a 
mediação técnico/metodológica do laptop educacional e o aluno 
com deficiência e trazer para a discussão com as demais 
categorias propostas pela pesquisa do NIEE.  Cada uma das 
categorias apresentadas a seguir será problematizada a partir dos 
dados empíricos coletados nos cenários da pesquisa, em 
Tiradentes (MG) e instituições UCA inclusivas (RS). 

Mobilidade: Conceito que permite romper com a 
configuração do Laboratório de Informática, como o 
lugar da tecnologia na instituição educativa, 
oportunizando, também, que o processo de 
aprendizagem se estabeleça para além dos muros da 
escola. No PROUCA, ao colocar como diferencial a 
possibilidade de deslocamento dos laptops educacionais 
para a casa do aluno, potencializa-se o processo de 
inclusão digital no contexto familiar e comunitário. Para 
alunos com especificidades motoras e sensoriais, a 
continuidade na utilização das tecnologias de 
informação e comunicação pode viabilizar a 
sistematização e a consolidação de práticas de interação 
social mediadas na escola pelas Tecnologias Assistivas. 

O ponto central analisado nesta categoria residia na possibilidade 
de o laptop transitar da escola para a casa do aluno, ampliando os 
tempos e as possibilidades dos sujeitos em explorar o dispositivo 
móvel. Nas escolas analisadas, esse deslocamento foi fragilmente 
percebido, e quando ocorria não se efetivava como um direito 
para o aluno com deficiência.   
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Em Tiradentes, na [Escola 3], a categoria mobilidade, ao não ser 
concretizada, promoveu uma situação discriminatória com relação 
à aluna com deficiência mental. A não permissão de retirada do 
laptop era justificada pelo não envio da autorização dos pais. No 
entanto, o mesmo critério não se aplicou para os demais alunos 
sem deficiência, pois mesmo não apresentando tal documento, 
faziam o deslocamento do laptop escola/casa/escola,  explicitando 
um processo de dupla exclusão.  

Tal dupla exclusão, foi também evidenciada em escolas inclusivas 
do RS, pois poucas instituições efetivamente garantiram o 
processo de saída do laptop para a casa e, quando isso ocorria, era 
vedado aos alunos com deficiência, seja por problemas de 
acessibilidade tecnológica ou justificado por questões de 
segurança.  

Em um dos casos, observamos que a aluna com deficiência 
auditiva, ficou impossibilitada de retirar seu equipamento, em 
virtude do contexto familiar desfavorável, justificado pelo fato de 
que os pais estavam presos e por não ter um adulto que pudesse 
acompanhá-la e auxiliá-la na utilização do recurso computacional. 
A equipe diretiva da escola decidiu que a aluna não teria 
autorização para levar o laptop educacional para casa. É 
importante frisar que a aluna não dispõe de computador em sua 
residência.  Fazer uso do direito de explorar o “seu laptop” 
garantiria um maior tempo de contato com os objetos 
educacionais digitais que subsidiariam uma maior apropriação da 
linguagem de sinais, ponto central para mediar o processo de 
aprendizagem e de desenvolvimento da aluna. Esse dado de 
pesquisa ilustra um dos obstáculos educacionais discutidos por 
Touraine [6]: o fardo dos preconceitos que pesa sobre as 
periferias e seus habitantes, uma verdadeira rejeição a uma 
população em via de integração apesar dos inúmeros fracassos. 

A dimensão da categoria mobilidade, naturalmente impulsionada 
pelo dispositivo móvel, não foi apropriada pelas 
professoras/agentes de observação que participaram da pesquisa. 
Em situações em que havia a possibilidade de utilização do laptop 
para o registro imagético de visitas a espaços socioculturais, o 
recurso não foi explorado pelas educadoras, deixando para o 
laptop apenas a ação restritiva do registro de um posterior 
relatório no editor de texto. O ganho cognitivo para os alunos com 
e sem deficiências, ao poderem registrar por meio de imagens e de 
texto aspectos significativos das visitas, não poderia ter sido 
desconsiderado pelas educadoras, em especial para alunos ainda 
em processo de alfabetização. 

O perfil diferenciado da professora volante em Tiradentes, jovem, 
recém-formada e com maior fluidez digital, fez com que o 
conceito de mobilidade fosse explicitado, ao conceber o laptop 
educacional como uma ferramenta que deveria compor o conjunto 
de recursos a serem previstos para a saída de campo dentro do 
projeto de educação patrimonial: “[...] temos uma professora de 
apoio que, em seu planejamento, sempre envolve o laptop. Outro 
dia mesmo ela se foi para as igrejas com os alunos e seus 
equipamentos, pois o tema era educação patrimonial” (Entrevista 
– Diretora [Escola 3] ). Entretanto, na mesma cidade, em uma das 
escolas,  foi revelada uma completa inversão do que é mobilidade 
com a instituição da sala dos laptops.  

Em um imbricamento das categorias mobilidade e conectividade, 
a construção da sala dos laptops, um novo lugar na escola foi 
justificada pelo atraso da instalação da rede lógica e do Wi-Fi, e 
fez com que a equipe diretiva decidisse não promover a 
distribuição de laptops, mas sim mantê-los fixos em um único 

espaço, no qual professores e alunos interessados em seu uso se 
deslocavam para a sua utilização. Como praticamente a 
mobilidade ficou restrita ao aluno e não ao laptop, esse espaço 
tecnológico que emergiu passou a seguir a mesma lógica de 
utilização do laboratório de informática.  

Conectividade: O laptop educacional, ao dispor de uma 
interface de comunicação de rede sem fio, concretiza o 
princípio da mobilidade na capacidade de promover 
uma comunicação eficiente e abrangente, tanto na 
escola como na comunidade. Alunos com deficiência na 
área da linguagem, pelo uso sistematizado de 
vocalizadores e de pranchas digitais de comunicação, 
podem desenvolver estruturas mentais, fundamentais 
para alavancar o desenvolvimento cognitivo. 

Os problemas já descritos com relação à acessibilidade do laptop 
educacional inviabilizaram a instalação de leitores de tela, 
tecnologia assistiva central para o processo de 
aprendizagem/desenvolvimento de alunos com limitação visual. A 
esperada continuidade do processo educativo para além do 
contexto escolar não foi estabelecida pelo veto dado aos alunos 
com deficiência quanto ao direito de transportar o laptop para casa 
do aluno.  Para esses estudantes que não possuem computador em 
casa, a utilização do dispositivo móvel, além de ampliar o tempo 
de exploração de seus recursos, permitiria que estes se 
beneficiassem do acesso à internet. Para os alunos maiores e sem 
deficiência, cenas de utilização do laptop no entorno escolar era 
frequente. Em Tiradentes, nas poucas ocasiões de liberação do 
dispositivo para a casa, era possível identificar grupos de alunos 
que se reuniam e disputavam os melhores lugares  para alcance do 
Wi-Fi, mesmo em fins de semana.  

Pertencimento: Ao dar ao aluno o direito de ter "o seu 
computador", forja-se um sentimento de pertencimento, 
condição essencial para tecer produtivas relações 
sociais. Na sala de aula, os laptops educacionais nas 
mãos dos alunos estabelecem uma origem comum que 
une indivíduos diferentes, permitindo o reconhecimento 
mútuo, mas também possibilitando respeito às 
diferenças individuais.  

Os problemas de acessibilidade do laptop educacional 
dificultaram a participação de [GBH] em uma atividade que a 
professora/agente de observação [CKB] ensaiou um importante 
movimento de abertura da escola às demandas da comunidade 
agrícola.  No conjunto de estratégias pedagógicas propostas pela 
interface do laptop educacional, essa foi a única educadora que 
propôs a utilização do dispositivo computacional em sintonia com 
as características da comunidade na qual a instituição escolar está 
inserida. Conceitos estruturantes do PROUCA foram colocados 
em ação: a mobilidade, por ultrapassar os limites impostos pelos 
muros da escola, mas em especial, o sentido de pertencimento, 
pois o “conteúdo” da investigação conquistava um maior 
significado para o aluno e para a sua família, uma vez que 
emergiu do cotidiano dos agricultores: 

A atividade proposta para [GBH], na disciplina de Educação 
Social, parte diversificada do currículo com as atividades do 
dia a dia do homem do campo, e teve como titulo “Orçamento 
de Plantio”. [...] Sendo nossa comunidade uma região onde a 
clientela escolar são filhos de produtores rurais, grande parte 
ligada ao cultivo do fumo (tabaco), propus um orçamento de 
plantio para a cultura da soja. Todos os alunos pegaram os 
laptops e, utilizaram dados disponíveis na web e a planilha de 
cálculo, para a elaboração do orçamento. O laptop será levado 
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para casa, para que os alunos apresentem para a família, 
discutindo a relação custo-benefício. [GBH] mostrou-se 
frustrado, pois devido à sua deficiência não conseguiu utilizar 
o laptop para realizar a pesquisa e a planilha de cálculo. 
Trabalhou em grupo. Os colegas faziam a pesquisa e relatavam 
as descobertas e as ações na planilha de cálculo. Assim como 
[GBH], a maioria dos alunos não possuem acesso à internet em 
casa, por isso salvaram todo o trabalho para que pudessem 
discutir a atividade com os familiares. [GBH] também levará o 
laptop para casa, mas foi preciso orientar sua irmã menor para 
que essa pudesse mediar o manuseio com o laptop. [Relatório 
- Agente de Observação [CKB], 28/09/2012] 

Não é preciso discutir a quebra da autonomia e do protaganismo 
que a ausência de acessibilidade do laptop educacional 
desencadeou. A dependência do colega para pesquisar na Web 
retirou do aluno com deficiência visual a possibilidade de 
estabelecer e validar os critérios de seleção de informações, bem 
como a aplicação desse conhecimento na elaboração do 
orçamento em uma planilha de cálculo eletrônica. Um programa 
para a leitura da tela instalado no laptop educacional daria a 
[BGH] a possibilidade de acesso e de utilização do laptop, 
garantindo uma maior autonomia e segurança, colaborando de 
forma efetiva para apoiar o processo de autoaprendizagem.  

O frágil sentido de pertencimento do laptop para o aluno com 
deficiência pode ser problematizado em outra atividade proposta 
pela professora/agente de observação [CKB], o acesso à webcan, 
uma das funcionalidades do laptop educacional que poderia tornar 
real o sentido de pertencimento, ao permitir o registro da imagem 
na percepção de cada aluno, não permitiu que esse recurso 
educacional fosse elencado como um dos itens que deveria estar 
presente na visita ao aterro sanitário da cidade. A mobilidade, 
outro importante conceito associado ao laptop educacional, 
também foi desconsiderada no planejamento da atividade cultural 
proposta pela professora/agente de observação [ECBL], o que 
impossibilitou a ampliação e o deslocamento da discussão do 
manejo e da reciclagem do lixo para a casa e a comunidade de 
cada aluno.  Registrando no formato de texto ou de imagem as 
diferentes percepções de estudantes sobre essa temática de 
relevância social, conquistar-se-ia  um maior sentido e significado 
para alunos em processo de construção de sua inclusão escolar e 
de apropriação tecnológica. 

Junto com a busca de um maior respeito e equidade no processo 
de aprendizagem por meio da utilização de objetos de 
aprendizagens acessíveis para alunos com deficiência, soma-se a 
busca da professora/agente de informação [SCS] na customização 
do laptop educacional. Evidencia-se um importante aspecto para a 
desejada personalização da mediação tecnológica que o laptop 
educacional efetivamente pode produzir para a aluna surda [BRS]. 
O sentimento de pertencimento ao um grupo social, no caso de 
[BRS], ao coletivo de estudantes e de educadores da turma do 2º 
ano, deve ser construído pela heterogeneidade das estratégias de 
ensino e de aprendizagem, e não pela ação mais comum e simples 
de colocar uma etiqueta com o nome do aluno no laptop 
educacional. 

Customização: Ao possibilitar processo de 
customização - o registro do nome, os adesivos 
coloridos colados na interface externa dos laptops 
educacionais-, mas também para o atendimento de 
especificidades sensoriais e motoras, potencializa-se o 
sentimento de pertencimento. É a oportunidade da 
customização que garante ao aluno com deficiência o 

respeito a suas especificidades, permitindo que a 
heterogeneidade que marca a diversidade humana seja 
lida como vantagem, e não prejuízo, um deslocamento 
que se efetiva quando a tecnologia produz uma interface 
que permite a mediação e a interação a todos os alunos, 
mesmo na homogeneidade das estratégias educativas 
desenvolvidas na sala de aula.  

O aspecto que efetivamente concretiza a conquista do sentido de 
pertencimento está relacionado à possibilidade de deslocar um 
processo educativo centrado na homogeneidade para a 
heterogeneidade. A constatação de que os alunos são diferentes 
com especificidades sensoriais, físicas e cognitivas, demonstra 
que não é possível promover um processo educativo qualificado 
sem um planejamento ajustado à diversidade de histórias e de 
processos de aprendizagem. O laptop educacional e o acesso aos 
recursos educacionais otimizam a concretização do princípio da 
heterogeneidade na dinâmica da sala de aula. 

A possibilidade de propor ações diferenciadas e ajustadas à 
especificidade da aluna com surdez, explicita uma das categorias 
elencadas pela equipe de pesquisa do [Omitido], a customização. 
Ilustra-se na ação da professora/agente de observação uma das 
efetivas possibilidades que podem ser associadas ao laptop 
educacional com recurso pedagógico em apoio ao processo de 
inclusão de alunos com deficiência. Os objetos de aprendizagem 
disponíveis em repositórios e em sites educacionais permitem que 
os educadores possam se valer de recursos educacionais para 
atender às especificidades físicas e sensoriais, como também, 
planejar atividades que respeitem o ritmo e o estágio de 
desenvolvimento dos alunos com deficiência.  

No caso específico da aluna/sujeito de pesquisa [BRS], surda, é 
fundamental que as ações pedagógicas propostas sejam apresentas 
em Libras e, em especial, como as escolhidas pela 
professora/agente de observação [SCS], ao associar a sinalização 
em Libras e a escrita da palavra em português, uma estratégia 
importante para o processo de alfabetização nas duas linguagens 
(Figura 5). Nas observações encaminhadas pela professora/agente 
de observação [SCS] sobre a interação da aluna/sujeito de 
pesquisa [BRS], a ludicidade da atividade e a facilidade da aluna 
na interação com o laptop educacional atestam a positividade da 
proposta: 

Jogo de memória gravura/palavra/sinal - Após trabalharmos os 
animais em atividades no livro, em folha e no computador 
através de visualização de gravuras de animais com e sem 
pelos, que voam, nadam, rastejam... Fomos para o jogo de 
memória na qual a turma jogou gravura /nome (Animal I) e a 
aluna jogou gravura/sinal (Animal II), ambos com a 
sinalização em Libras. Foi muito bom. Ela utiliza bem o mouse 
e a percepção é excelente. O único problema é chegar até o 
jogo. Essa etapa é feita por mim ou pela tutora, pois mesmo 
que ela tivesse um melhor entendimento da linguagem de 
sinais (Libras), o teclado não possui os sinais para as letras. 
[Relatório – Agente de Observação [SCS], 6/09/2012] 

Ao mesmo tempo em que a presença do laptop educacional 
potencializou e otimizou a customização da atividade, permitindo 
que a heterogeneidade da estratégia pedagógica seja concretizada, 
mesmo na estrutura homogeneizante da sala de aula, a última 
parte apontada pela professora/agente de observação sinaliza para 
um importante aspecto relativo ao princípio de universalização 
tecnológica. As palavras da professora/agente de observação 
[SCS] ilustram a dificuldade em desencadear processos inclusivos 
sob a lógica de uma universalização tecnológica: 
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O objetivo da aula é rever a sequência numérica e ver os 
números em Libras de 0 a 9. Enquanto fazia a contagem oral 
dos números de 0 a 100 em diferentes ton de voz com a turma 
de forma divertida, a aluna [BRS] estava revendo com a tutora 
os sinais dos números de 0 a 9 em Libras. Após, fomos para os 
nets e usamos o processador de texto, e na medida em que eu 
ia fazendo o sinal, os alunos digitavam o número. A aluna 
[BRS] teve dificuldade em localizar os números no teclado. 
Fez apenas 1, 2 e 3 e obteve ajuda da tutora para os demais. 
Nessas horas vejo que seria importante uma máquina com o 
sinal em Libras. [Relatório – Agente de Observação [SCS], 
13/09/2012] 

 
Figura 5. Objetos de aprendizagem na perspectiva  

do aluno surdo. 
Equidade: Princípio que sustenta a ação das categorias 
anteriores e emerge da disposição de contextos 
socioculturais reconhecerem as especificidades 
humanas, não para aproximá-las de possíveis padrões de 
normalidade, mas sim para garantir o direito de 
participação de todos em diferentes contextos 
socioculturais. A equidade operacionaliza-se para a 
diversidade humana pela compensação da desvantagem 
que a deficiência impõe por meio da conquista de 
acessibilidade às ferramentas culturais produzidas pela 
humanidade ao longo de sua história. 

Dentre os dados analisados nos cenários que compuseram esta 
investigação a não ampliação do acesso aos recursos 
computacionais foi o que fortemente se colocou. Uma das metas 
do PROUCA que pretendia ampliar os tempos-espaços de contato 
dos estudantes com os recursos computacionais não ocorreu em 
muitas das escolas investigadas, conforme representado no gráfico 
3, sem revelar uma significativa mudança: 

Gráfico 3. Frequência de uso do computador 

 
No entanto, é preciso dizer que a falta desse aspecto, não se 
destaca como exclusividade para o público-alvo da educação 
especial. O PROUCA opera no conceito de equidade sob um 
único viés, na anulação de condições ideais para todos, tanto 
alunos com ou sem deficiência.  

5. Considerações Finais 
 Os resultados da pesquisa conduzida pela equipe do NIEE fez 
emergir um conjunto de elementos para apoiar as futuras decisões 
quanto à definição tecnológica para a produtiva configuração 
computacional 1:1, para que alunos com deficiência não mais 
sejam colocados à margem de importantes e fundamentais 
movimentos que a tecnologia pode provocar na inércia estrutural 
da escola. A presença de dispositivos móveis tecnologicamente 
acessíveis e uma efetiva qualificação dos educadores podem 
tornar a escola um espaço de equidade digital, escolar e social. 

Ao assumir como escopo o diálogo entre políticas públicas 
inclusivas, a tecnológica e a escolar, esta pesquisa colocou em 
discussão um importante critério para a escolha da interface do 
laptop educacional, tanto para o hardware como para o software: 
propiciar a equidade de utilização e de mediação tecnológica para 
todos os potenciais usuários, incluindo nesse universo, estudantes 
surdos, cegos e com limitações físicas.  É um dever das 
instituições públicas brasileiras, garantir o direito ao atendimento 
das especificidades dos alunos com deficiência. Caso contrário, a 
concretização de políticas públicas continuará a depender da boa 
vontade dos professores e dos responsáveis pelas salas de 
atendimento educacional para que, de forma ainda muito 
rudimentar, busquem garantir a todos os estudantes a mesma 
possibilidade de utilização dos recursos educacionais presentes na 
escola. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue determinar si el Programa una 
Laptop por Niño, incrementa el rendimiento académico escolar de 
los alumnos beneficiarios del programa en las áreas de matemática 
y comunicación. Para el logro de los objetivos del estudio se 
desarrollaron acciones en orden a recolectar información, se 
recogieron datos de rendimiento de los alumnos en matemática y 
comunicación—se trabajó con un grupo experimental y un grupo 
de control—, encuestas y entrevistas semiestructuradas a 
directores y docentes. Respecto a los principales resultados 
encontrados estos hacen referencia a que, la incorporación de 
estas máquinas se ha centrado en el cierre de la brecha digital, 
desde una perspectiva de democratización al acceso a la 
tecnología. Sin embargo, de acuerdo al componente cuantitativo, 
la mediación de la computadora XO, por sí sola no explica efectos 
en el rendimiento en las áreas de matemática y comunicación, 
puesto que existen mínimas diferencias entre los alumnos que 
trabajan bajo el modelo pedagógico 1:1 y aquellos que trabajan en 
forma tradicional. A nivel de escalabilidad del Programa, se 
recomienda vincular la incorporación de las computadoras 
portátiles a los resultados de aprendizaje y rendimiento de los 
alumnos y no sólo al cierre de la brecha digital.  
 
Palabras Clave: evaluación de programas, tecnología y 
enseñanza, modelo pedagógico 1:1, rendimiento académico. 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to determine if “one Laptop Per Child 
Program” increases academic performance of school students 
program beneficiaries in mathematics and communication areas 
.To achieve the objectives of study ,these , were developed actions 
in order to collect information. math and communication Data 
were collected from the student performance (worked with an 
experimental group and a control group) semi-structured surveys 
and interviews to principals and teachers. Regarding the main 
results refers to the incorporation of these machines has focused 
on closing the digital divide, from a democratic perspective to 
technology access . However, according to the quantitative 
component, the XO Computer mediation , by itself does not 
explain effects on performance in math and communication areas , 
as minimal differences existing between students who work under 
the pedagogical model 1:1 , and those who work in a traditional 
form . At the program scalability level, link laptops incorporating 
to learning outcomes, student performance is recommended And 
not only about close the digital division . 

 
Keywords: programs evaluation, technology and education, 
pedagogical model 1:1, academic performance. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas los avances tecnológicos que están 
produciendo las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), llevan implícitas consecuencias que van mucho más allá de 
la mera revolución tecnológica, pues están provocando 
diariamente cambios drásticos en la forma de hacer las cosas, en 
los sistemas de intercambio de información y en la forma de vida 
[12]. Asimismo, las TIC han tenido una importante penetración en 
los sistemas educativos. Su incorporación se ha propuesto apoyar 
la mejora en la calidad de la educación, hacerla más pertinente a 
las demandas del siglo XXI y desarrollar prácticas renovadas en 
los docentes y los estudiantes [6]. 
 
En la actualidad la mayoría de gobiernos están apostando por 
grandes proyectos educativos que involucra incorporación de  
tecnología en las aulas. El Perú, siguiendo la tendencia 
internacional, se incorporó al Programa OLPC en el año 2007, 
convirtiéndose en una de las políticas públicas de mayor 
relevancia impulsadas en nuestro país—el Perú, es el país que más 
computadoras portátiles XO adquirió en el mundo1—.  El mismo 
año, el Ministerio de Educación a través de su Dirección General 
de Tecnologías Educativas (DIGETE) comenzó a entregar las 
computadoras portátiles XO. 
 
Junto con implementar la infraestructura, el Ministerio de 
Educación se planteó la necesidad de capacitar a los docentes en 
el manejo de las computadoras portátiles XO, que estaba 
poniendo a su alcance en el espacio cotidiano de trabajo. Para la 
mayoría de los profesores este era el primer encuentro con 
ambientes de aprendizaje 1:1—aprendizajes basados en una 
computadora por alumno—, por lo que la capacitación estuvo 
fuertemente centrada tanto en aspectos técnicos como 
pedagógicos. Sin embargo las capacitaciones fueron relativamente 
cortas2, se confió en las capacidades pedagógicas de los 
                                                                 
1 Alrededor de un millón de computadoras XO, sin embargo cabe 
destacar, que la información publicada respecto de la cantidad de 
computadoras portátiles repartidas no es del todo clara. Las estimaciones 
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo difieren de 
las cifras publicadas en la página Web del Ministerio de Educación.  
2 En muchas de las escuelas que componen la muestra no se les capacitó 

y, en otras, las capacitaciones se dieron entre 3 y 5 días. 
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profesores para que ellos desarrollaran la integración de las 
computadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
La literatura especializada indica que cuando hay señales de 
efectos del uso de las tecnologías en los aprendizajes, ello está 
vinculado no necesariamente al simple acceso o a un uso más 
intensivo sino a ciertos tipos de uso de las computadoras y 
también las características del contexto del estudiante. Al respecto 
Sánchez [17] piensa que “uno de los temas de mayor 
preocupación de los sistemas educacionales que han 
implementado tecnologías en las escuelas es la integración 
curricular de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, TIC. Una vez que la escuela posee la tecnología y 
los profesores aprenden a usarla, el tema que surge es cómo 
integrarla al currículo”. 
 
El problema aquí es que los análisis de este tipo de estudios no 
logran esclarecer de forma consistente cuáles son esos tipos de 
uso o las razones detrás de la relación positiva o negativa entre 
ciertos tipos de uso y resultados de aprendizaje [5],[3]. En 
síntesis, las grandes inversiones que se han realizado no han 
podido ser eficientemente sustentadas en resultados positivos que 
puedan atribuirse a dicha tecnología [7] y que constituyan una 
razón para seguir invirtiendo en tecnología.  
 
Por otro lado, y a la luz de lo expresado en el párrafo anterior, es 
de vital importancia contar con metodologías que permitan la 
evaluación sistemática del Programa OLPC, para que sus 
resultados sirvan de base tanto para el mejoramiento de dichas 
experiencias, como para la orientación, diseño y planificación de 
nuevos proyectos. En ese sentido, se espera que éste estudio 
constituya un complemento, a la discusión objetiva y productiva 
en torno a las mejores posibilidades de incorporación e 
integración de las computadoras portátiles XO, en escuelas rurales 
y urbanas del Perú. 
 
Nuestros objetivos, formulados en términos de preguntas, son los 
siguientes: i) ¿cuál es el impacto del programa OLPC, sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de 
Matemática?, ii) ¿cuáles son las limitaciones y oportunidades del 
programa OLPC, desde la perspectiva de los docentes? y iii) ¿qué 
características tiene el trabajo de aula mediado por la 
computadora portátil XO en los contextos específicos? El estudio 
contemplo dos dimensiones, se incorporó tanto aspectos 
cuantitativos como cualitativos. 
 
La importancia del estudio radica en varios aspectos. Por un lado, 
el estudio pretende responder a una necesidad sentida por 
profesores, investigadores y autoridades educativas, en el sentido 
de brindar elementos empíricos sólidos, que permitan evaluar el 
impacto del programa OLPC en el rendimiento académico de los 
alumnos beneficiarios del programa. Se considera necesario desde 
un punto de vista práctico, hacer un seguimiento a la 
incorporación de la computadora portátil XO, que ha representado 
una cuantiosa inversión para el estado peruano. Desde el punto de 
vista metodológico se parte de la base de que, si se quiere tener 
elementos para valorar la eficacia y calidad del proyecto OLPC en 
el Perú, es necesario tener una imagen real de lo que ha 
representado para los usuarios finales (profesores y alumnos), la 
incorporación de la computadora en el salón de clases.  
 
Durante el desarrollo del estudio, se han podido notar algunas 
limitaciones. Por una parte, dado que este estudio solo se realizó 

considerando a los docentes que forman parte del programa OLPC 
en región Arequipa, los resultados no son generalizables a 
docentes de otras regiones del País, es decir no se puede inferir 
que los profesores adscritos al Programa OLPC de la región 
Arequipa representan un comportamiento similar en otras 
instituciones de las diferentes regiones del País. En un futuro para 
poseer una mayor validez del estudio se deberá ampliar el rango 
de la investigación. Por otra parte, dos de los instrumentos de 
recolección de datos son la entrevista semi estructurada y la 
encuesta a docentes tipo Likert, éstas se centran en el docente y 
reflejan resultados según su criterio y visión, el cual no 
necesariamente puede concordar exactamente con lo que 
realmente realiza en sus prácticas pedagógicas. Por lo tanto, para 
futuros estudios en la temática, es necesario complementar con 
otras fuentes de información, que permitan triangular y validar los 
resultados obtenidos. 
 
Para su mejor comprensión, el documento se ha estructurado de la 
siguiente manera: En la siguiente sección presentamos la 
descripción de la metodología empleada. En la tercera sección,  se 
presentan los resultados y el análisis de los datos. En la cuarta 
sección, se presenta la discusión general. Por último, en la quinta 
sección, se presentan las principales conclusiones y 
recomendaciones de política. 
 
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
DEL ESTUDIO 
 
2.1. Metodología 
 
El estudio se desarrolló con un diseño cuasi-experimental, cuya 
característica principal es la manipulación intencional de la 
variable independiente y la presencia de a lo menos 2 grupos: un 
grupo de tratamiento y uno de control. “se intenta controlar el 
mayor número de situaciones posibles de manera que se tengan 
siempre las mismas condiciones para determinar si la variable 
controlada tiene efecto o no en el grupo de tratamiento”. Los 
sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente. El estudio, 
contempló dos dimensiones, se incorporó tanto aspectos 
cuantitativos como cualitativos. La línea cuantitativa se basa en el 
análisis del cambio de los resultados de logro escolar de los 
alumnos medidos en pruebas pre-post atribuibles a la intervención 
de las computadoras XO, y comparadas con un grupo de control 
que no participa en el programa OLPC. La línea cualitativa está 
conformada por el seguimiento en los cambios de actitudes, 
percepciones y motivaciones hacia el Programa OLPC  de 
profesores, alumnos, y autoridades educativas. Se realiza 
entrevistas semiestructuradas y se aplica una pauta de observación 
a los profesores participantes del estudio, de tal forma de contar 
con registros que permitan analizar y explicar los resultados.  
 
Para la línea cuantitativa, el análisis estadístico se realizó en 
primer lugar de forma descriptiva, mostrando la mediación de la 
computadora portátil XO, en las prácticas pedagógicas durante el 
año lectivo 2012, de modo que se pueda comparar al grupo 
experimental y el grupo de control y ver si existen diferencias 
significativas en el rendimiento escolar de los estudiantes, en 
matemática y comunicación. Posteriormente, un segundo análisis 
consistió en ver el impacto del programa OLPC sobre el 
rendimiento de los estudiantes. Para ambos análisis se empleó la 
metodología propuesta por Heckman, James, Ichimira y Todd [11] 
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para evaluaciones de impacto, es decir el uso de propensity scores 
(medias de propensión) para poder encontrar grupos de control 
apropiados dado el diseño cuasi-experimental. 
 
Para la línea cualitativa, las entrevistas fueron grabadas en audio 
y, luego se transcribió para realizar la respectiva codificación 
utilizando la herramienta tecnológica SQR NVIVO. Una vez 
culminada la transcripción se seleccionó las respuestas más 
significativas de los sujetos informantes de acuerdo y en base a las 
categorías formuladas para el estudio. Se asoció tales categorías: 
Apropiación de la computadora XO, usos y características, 
influencias del portátil XO e integración de la computadora 
portátil XO.  
 
2.2. Muestra 
 
La región Arequipa cuenta con 10 Unidades de Gestión Educativa 
Local (UGEL) en sus ocho provincias. Se asumió la totalidad de 
escuelas de la región Arequipa como población y se determinó a 
través de la fórmula para poblaciones finitas (a un 0,5 de error) un 
tamaño muestral de 66 escuelas. Asimismo, se tomó sólo en 
consideración los centros educativos de nivel primario—dado que 
son éstos los que vienen trabajando por más tiempo con las 
computadoras XO—ya que se cuenta con datos de rendimiento 
correspondiente a este nivel. También se utilizó información de 
las variables independientes que corresponden al período anterior 
a la implementación del Programa OLPC.  
 
De las 66 escuelas seleccionadas, 36 escuelas, se asignaron al 
grupo experimental y 30 al grupo de control. Se debía asegurar 
que los alumnos y profesores ya estuvieran familiarizados con las 
computadoras portátiles XO, y por lo tanto, este no fuera un 
obstáculo en la realización de las prácticas pedagógicas 
incluyendo la utilización de la computadora portátil. Por tanto, 
dado que el Programa OLPC es relativamente nuevo (desde el 
2007), se trabajó con los alumnos del quinto grado de primaria, ya 
que estos, eran los que venían trabajando más tiempo con las 
computadoras y, por otra parte nos facilitaría la aplicación de los 
instrumentos. Una vez definidas las escuelas, se obtuvo el listado 
de alumnos y profesores vigentes, a la fecha de la visita 
promocional, además de los datos de identificación de la escuela. 
Esto permitió posteriormente seguir a la escuela y a los alumnos y 
profesores a partir de los datos administrativos iniciales. 

El grupo experimental estuvo conformado por 1.197 alumnos, de 
los cuales 606 representaban a quinto grado y 591 representaban a 
sexto grado. Asimismo, el grupo experimental estuvo conformado 
por 87 docentes, de los cuales 49 desarrollaban sus prácticas 
pedagógicas en el quinto grado y 38 en el sexto grado. El grupo 
de control estuvo conformado por 912 alumnos, de los cuales 474 
representaban al quinto grado y 438 al sexto grado. Asimismo, el 
grupo de control contó con 74 profesores, de los cuales 43 fueron 
del quinto grado y 31 del sexto grado. 

La dimensión cualitativa de la muestra tiene en cuenta el colectivo 
de profesores de la muestra. Se seleccionó al Director (en escuelas 
polidocentes) y a  un docente por institución educativa que pueda 
brindar la mayor información posible sobre los proceso de 
integración efectiva de las computadoras XO en las aulas. Para el 
caso del docente, los criterios de selección fueron los siguientes: 
a). Profesores que estén dispuestos a ser entrevistados y, además 

que accedan a que la entrevista sea grabada. b). Profesores que 
realicen innovaciones tecnológicas. c). Profesores que hayan sido 
capacitados por el Programa OLPC. d). Profesores de los sectores 
curriculares de matemática y comunicación. e). Profesores que 
utilizan con frecuencia y que incorporan a sus planificaciones las 
laptops XO. f). Profesores de distinto género y edad. 
 
2.3. Técnicas de recolección de datos 
 
2.3.1.Validación de los instrumentos de investigación  
 
La confiabilidad de los instrumentos, osea, la consistencia interna 
de los instrumentos fue estimada a través del coeficiente de Alfa 
de Cronbach, resultando un coeficiente de 0,865 para el caso del 
Test. Y un coeficiente de 0,923 para el caso de la escala tipo 
Likert que se aplicó a los profesores, los que indican un nivel de 
muy buena confiabilidad.  
 
1). Pruebas de matemática y comunicación a los estudiantes del 
grupo experimental y de control a inicios y al finalizar el año 
lectivo 2012. 2). Cuestionario al docente: Datos generales y de 
formación, años de experiencia, régimen laboral, conocimiento y 
percepción del Programa. 3). Cuestionario al director: 
Información sobre las características, estado, gestión, 
computadoras averiadas, usos de las computadoras XO, entre 
otros. 4). Cuestionario tipo Likert al profesor: Percepción de la 
mediación de la computadora portátil XO, en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Se escogió la escala tipo Likert, porque 
permite medir la actitud del sujeto frente a un conjunto de 
aseveraciones o juicios que califican al objeto de actitud 
(Hernández, 1998). 5). Entrevista semi estructurada: Fueron 
dirigidas al director de la escuela y docentes—se encontró algunos 
casos donde la escuela era unidocente—.La pauta de entrevista 
semi estructurada buscó reconstruir la toma de decisión respecto a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la 
computadora XO, y comprender el valor que los docentes asignan 
a esta instancia. 6). Pauta de observación no participante: Para la 
realización de la pauta de observación se establecieron 4 
parámetros: a). Ambiente de aprendizaje. b). Proceso 
instruccional c). Interacciones pedagógicas d). Uso de las 
computadoras personales XO. 
 
2.3.2 Ética 
 
Se tuvo en cuenta solicitar los permisos adecuados para el ingreso 
a las escuelas, así como comunicar los objetivos de la 
investigación tanto a directores como a los profesores que 
participan de sujetos informantes. Los participantes tienen pleno 
derecho a que se les informe claramente cómo será utilizada la 
información que ellos proporcionan a los investigadores.  La 
decisión de participar en la investigación debe hacerse libremente 
y habiendo entendido todo con claridad; a esto se le denomina 
consentimiento informado [2]. Es preciso destacar, que con el 
propósito de proteger el anonimato de informantes e instituciones 
que participaron del estudio, a cada una de las escuelas que 
formaron parte de la muestra se les asigno un código (por ejemplo 
(C003). 
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3. RESULTADOS 
 
3.1. Medición Cuantitativa 
 
3.1.1. Resultados de las  características personales 
de los informantes 
 
Una vez concluido el trabajo de campo, se procedió al 
procesamiento de la información recogida. En cuanto a la edad de 
los profesores del grupo experimental, 15 docentes, es decir el 
17% del total de la muestra son menores de 40 años. 36 docentes 
están en el rango de 40 y 50 años, lo cual representa el 41%. 29 
sujetos se encuentran en el rango de 51 y 60 años de edad, es 
decir el 33% del total y finalmente 7 de los informantes son 
mayores de 61 años, lo que equivale a un 8% del total de la 
muestra. Asimismo, la distribución de los sujetos del grupo de 
control en cuanto a su edad es la siguiente: 14 profesores, es decir 
el 19% son menores de 40 años. 27 docentes están en el rango de 
40 y 50 años, lo que representa el 36%. El 39%, es decir 29 
profesores se encuentran en el rango de 51 y 60 años. Por último 
el 5%, es decir 4 profesores son mayores a 60 años. 
 
En relación a la formación académica, los profesores del grupo 
experimental poseían diversos grados académicos: Bachilleres 
(4/87), Licenciados (78/87), profesores con grado de Maestría 
(5/87) y profesores con grado de Doctor (0/87). En el grupo de 
control la distribución de los profesores en relación al grado 
académico fue la siguiente: Bachilleres (6/74), Licenciados 
(61/74), profesores con grado de Maestría (7/74) y profesores con 
grado de Doctor (0/74). 
 
La proporción de profesores nombrados es mayoritaria en ambos 
grupos y alcanza un 85% (74/87) en el grupo experimental, 
mientras que solo el 15% (13/87) representan profesores 
contratados. Respecto al grupo de control, el 88% (65/74) se 
encuentran en condición de profesores nombrados, y solamente el 
12% (9/74) tienen la condición de contratados. 
 
En relación al género de los docentes, el grupo experimental está 
distribuido de la siguiente manera: El 66% (57/87) son mujeres, 
mientras que el 34% (30/87) son hombres. Asimismo, en el grupo 
de control la distribución es como sigue: El 62% (46/74) son 
mujeres y el 38% (28/74) son varones. Se puede concluir entonces 
que, en general y como era esperable debido al diseño 
experimental de la evaluación y la adecuada implementación de la 
selección de escuelas, ambos grupos tienen  características muy 
similares. 
 
3.1.2. Resultados de las  características de la 
implementación del programa 
 
En opinión de  la mayoría de los Directores de las instituciones 
educativas, el Programa OLPC en el Perú adolece, en su 
ejecución. De problemas administrativos y logísticos. El problema 
más serio es que el Ministerio de Educación no está realizando un 
apropiado diagnóstico de los equipos obsoletos. En efecto, de 
acuerdo a la información recogida, en el grupo experimental, 
recibieron un total de 888 computadoras portátiles XO, de las 
cuales 181 se encuentran averiadas (inutilizables), es decir el 
20,38%. Asimismo el 38,85%, vale decir 345 cargadores se 

encuentran malogrados. No se encontró casos de equipos robados 
ni extraviados.  
 
Asimismo, de las escuelas que forman parte del estudio se 
encontró que ninguna de ellas cuenta con acceso a Internet, 
solamente una de las escuelas permitía que los niños lleven las 
computadoras a su casa, es decir el 2,7%. Llama la atención el 
discurso de los informantes en cuanto a capacitación, recursos 
TIC y soporte técnico, de acuerdo a los Directores, sólo 2 escuelas 
cuentan con soporte técnico continuo, sólo a una escuela les 
proporcionaron software educativo aparte del material que venía 
incluido en la laptop; 4 informantes indicaron que cuentan con 
monitoreo continuo y 4 sujetos indicaron que en sus escuelas les 
brindaron capacitación en integración de la computadora XO al 
currículo escolar. 
 
3.1.3. Análisis del Rendimiento de los estudiantes 
(comparación simple de medias 
 
El análisis del rendimiento académico se realizó a nivel de las 
pruebas de matemática y comunicación. El análisis de datos del 
grupo experimental con respecto al grupo de control, se hizo para 
ver si hubo o no un incremento en el rendimiento académico 
debido a la mediación de la computadora portátil XO en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. A continuación se puede 
apreciar los resultados de las diferentes pruebas: pretest (a inicios 
del año lectivo 2012), y postest (al final del año lectivo 2012).  
 
Tabla 1. Resultados de las pruebas por grados. 

 
Matemática 

Medias 

Quinto Grado 
Grupo experimental2/ 499,99 
Grupo de control2/ 487,21 
Diferencia2/ 12,78 
Grupo experimental3/ 505,15 
Grupo de control3/ 501,02 
Diferencia3/ 4,13 
1/ Para el quinto grado se fijó la media en 500.  2/ Pretest . 3/ Postest 
Fuente: Elaboración en base al pretest y postest. 
 
Tabla 2. Resultados de las pruebas por grados.  

 
Comunicación  

Medias 

Quinto Grado 
Grupo experimental2/ 503,81 
Grupo de control2/ 483,24 
Diferencia2/ 20,57 
Grupo experimental3/ 503,98 
Grupo de control3/ 489,84 
Diferencia3/ 14,14 
1/ Para el quinto grado se fijó la media en 500.  2/ Pretest . 3/ Postest. 
Fuente: Elaboración en base al pretest y postest. 
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Tabla 3. Resultados de las pruebas por grados. 
 

Matemática 
Medias 

Sexto Grado 
Grupo experimental2/ 707,36 
Grupo de control2/ 701,83 
Diferencia2/ 5,53 
Grupo experimental3/ 701,14 
Grupo de control3/ 693,21 
Diferencia3/ 7,93 
1/ Para el sexto grado se fijó la media en 700.  2/ Pretest . 3/ Postest 
Fuente: Elaboración en base al pretest y postest. 
 
Tabla 4. Resultados de las pruebas por grados.  

 
Comunicación  

Medias 

Sexto Grado 
Grupo experimental2/ 705,36 
Grupo de control2/ 686,21 
Diferencia2/ 19,15 
Grupo experimental3/ 706,26 
Grupo de control3/ 683,99 
Diferencia3/ 22,27 
1/ Para el sexto grado se fijó la media en 700.  2/ Pretest . 3/ Postest 
Fuente: Elaboración en base al pretest y postest. 
 
A partir de las tablas anteriores se pueden realizar las siguientes 
comparaciones simples: Análisis de datos del grupo experimental 
con respecto a si mismo, análisis de datos del grupo de control 
con respecto a si mismo y análisis de datos del grupo 
experimental con respecto al grupo de control. Se puede observar, 
que tanto en el pretest  como en el postest el grupo experimental 
obtuvo mejores resultados que el grupo de control. Por lo tanto es 
difícil de saber, a partir de este análisis inicial, si los mejores 
resultados en las pruebas de final de año del grupo experimental 
se deben al efecto de la mediación de la computadora portátil XO 
o a  un mayor nivel de capacidades de los alumnos del grupo 
experimental con respecto al grupo de control.  
 
A continuación se realizó un emparejamiento a través de diversas 
variables de los alumnos, los profesores y de la escuela. Este 
emparejamiento al igual que en el análisis de la mediación de la 
computadora permitió definir el soporte común con el cual se 
trabajó en la segunda etapa del emparejamiento. Nuestro 
propósito, en una primera instancia es obtener alumnos con 
características observables similares. 
 
En una segunda etapa se realizó  emparejamiento usando como 
variable de empate el resultado que el alumno  obtuvo en el 
pretest tomado a principios del año lectivo 2012 (abril). Si bien el 
resultado en ambas pruebas no es un emparejamiento confiable, 
los resultados del pretest es de todos modos un buen indicador de 
las capacidades que el  alumno traía al empezar el año académico 
2012, en matemática. De esta forma, la primera etapa nos permite 
obtener alumnos de características socioeconómicas similares y la 
segunda etapa nos permite comparar alumnos de rendimientos 
académicos muy similares. 
 
Para realizar el análisis se utilizaron dos modelos. Estos modelos 
incorporan naturalmente la estructura de agrupamiento de la 
población de estudio. Modelo I: Considera variables del alumnos, 
tales como: Sexo, edad y lengua. Modelo II: Adicionalmente a las 
variables del alumnos se incluye en la primera etapa variables de 
la escuela como: tipo de centro educativo, servicios básicos; y 

variables de los docentes como Sexo, edad, sueldo, régimen 
laboral, entre otras. 
 
Tabla 5. Resultados de las Pruebas de Matemática luego de los 
emparejamientos. 

 
Matemática 

Quinto Grado 

Diferencia 1/ I-C (90%) 
Modelo I 23,85 29,05 31,71 
Modelo II 15,72 -18,45 12,44 

1/ Rendimiento académico promedio 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a la determinación de la muestra. 
 
Tabla 6. Resultados de las Pruebas de Comunicación luego de los 
Emparejamientos. 

 
Comunicación 

Quinto Grado 

Diferencia 1/ I-C (90%) 
Modelo I -29,42 -63,43 -27,37 
Modelo II -57,13 -98,13 -41,07 

1/ Rendimiento académico promedio. 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a la determinación de la muestra. 
 
Tabla 7. Resultados de las Pruebas de Matemática luego de los 
emparejamientos. 

 
Matemática 

Sexto Grado 

Diferencia 1/ I-C (90%) 
Modelo I 18,33 2,39 42,57 
Modelo II 12,44 -7,18 39,69 

1/ Rendimiento académico promedio 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a la determinación de la muestra. 
 
Tabla 8. Resultados de las Pruebas de Comunicación luego de los 
Emparejamientos. 

 
Comunicación 

Quinto Grado 

Diferencia 1/ I-C (90%) 
Modelo I 15,83 -5,18 42,19 
Modelo II 19,47 4,99 49,80 

1/ Rendimiento académico promedio. 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a la determinación de la muestra. 
 
De lo expresado en los cuadros anteriores se obtiene que en 5to y 
6to grado, en matemática, el rendimiento de los alumnos en el 
grupo experimental es superior al de los alumnos en las escuelas 
de control para los 2 grados y para los los dos medelos (sin 
embargo, los datos no son concluyentes). Para las pruebas de 
comunicación integral los resultados son mixtos siendo el 
rendimeinto mayor en el grupo experimental para los 2 modelos 
únicamente para las pruebas de 6to grado. Los resultados no son 
concluyentes con respecto al impacto del programa una laptop por 
niño, dado que no en todos los casos las diferencias entre grupos 
son significativas al 90%. 
 
3.1.4.Análisis de las percepciones docentes sobre la 
mediación de la computadora. 
 
El impacto, según la autopercepción de cada profesor, se reveló a 
partir de la aplicación de una escala de valoración y presenta 
cinco niveles de medición. Los enunciados responden a una escala 
tipo Likert con 5 opciones de respuesta,  donde el 1 indica 
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impacto muy positivo, el valor 5 indica impacto muy negativo, y 
el resto de las posiciones, valoraciones intermedias, donde el 
valor de 2 denota un impacto positivo, 3 una posición neutral y el 
valor de 4 un impacto negativo. El índice de impacto elaborado, 
surge de restar la suma de los valores porcentuales 
correspondientes a las valoraciones positivas (1 y 2) y la suma de 
los valores porcentuales correspondientes a las valoraciones  
neutra y negativas (3, 4 y 5). Sustenta esta proposición la 
consideración de que una respuesta neutra implícitamente muestra 
la ausencia de un impacto positivo del uso de la computadora 
portátil XO. 
 
De esta manera, se visualiza en general y de forma clara el 
comportamiento de cada ítem en el valor del índice respectivo, el 
cual refleja si las percepciones dominantes de los profesores son 
positivas, negativas o neutras, sumando todas las respuestas de 
forma simultánea como procedimiento de cálculo. En 
consecuencia, por encima del eje que representa el valor cero en 
la gráfica, la variable medida tiene percepción general positiva. 
Por debajo del mismo eje, la variable evaluada tiene percepción 
negativa.  
 
Tabla 9. Percepciones de los docentes sobre la mediación de la 
computadora XO en las áreas de matemática y comunicación. 

 
Percepción 

Dimensión enseñanza 
Matemática Comunicación 

MP 1/ 1 24 
P 2/ 32 67 
N 3/ 47 9 
Ne 4/ 20 0 
Mne 5/ 0 0 
Índice -34 +82 

1/ Muy Positivo,   2/ Positivo,   3/ Neutral,   4/ Negativo,   5/ Muy 
Negativo. 
Fuente: elaboración propia en base en estadísticas de implementación del 
proyecto OLPC. 
 

3.2. Medición cualitativa 
 
A partir de la categorización llevada a cabo, describimos los 
resultados generados, mediante un enunciado descriptivo y, en 
algunos casos, citas recogidas directamente de los textos de los 
sujetos informantes (profesores y directores). 
 
3.2.1. Apropiación de la computadora XO 
 
La apropiación de la computadora portátil por parte de los 
profesores demanda nuevos e importantes papeles a los 
profesores, y la necesidad de que éstos conozcan y dominen tales 
tecnologías [16]. Pero, para lograrlo, no es suficiente ofrecer a los 
profesores cursos y capacitaciones esporádicas como se ha venido 
haciendo. Es preciso formar al profesor, cambiar su visión sobre 
las nuevas tecnologías, preparándolo para trabajar correctamente 
con ellas, para producir constantemente más y mejores materiales 
didácticos, siempre en equipo, para usar de forma adecuada estos 
productos de inteligencia artificial [19]. 

“…Nosotros nos formamos en otra época, se puede decir que 
tanto nuestra formación primaria, secundaria y formación como 
docentes fue netamente tradicional…pero nuestros alumnos 
nacieron con esto…para ellos no existe complicación alguna, 

nosotros tratamos de aprovechar la computadora, pero no es 
fácil, es bastante complicado…mire, en mi caso vienen las niñas 
del pedagógico y me preparan todo lo que voy a utilizar en el 
desarrollo de mi clase, sólo así puedo hacer uso de la 
computadora…para serle franca, yo no podría usar las 
computadoras sin la ayuda de las practicantes del instituto…” 
(Dir. C001). 

3.2.2.Usos y características 
 
Con la llegada de las computadoras al aula, se da inicio a una 
serie de creencias negativas sobre estas. En la realidad estudiada, 
la mayoría de los informantes coinciden en que los usos que le 
dan a las computadoras XO es mínimo, esto debido 
principalmente a que los recursos con que cuenta la computadora 
no se adecúan al contexto de cada realidad. Si los materiales para 
trabajar en la computadora con que cuenta el profesor son 
limitados y éste no está seguro de su calidad, podría tender a 
utilizarlo de manera acotada en actividades donde puede estar 
seguro de esta calidad, por ejemplo materiales preparados por él 
mismo. Por otra parte, cuando las prácticas pedagógicas instaladas 
son frontales y con alto protagonismo del profesor, es posible que 
al contar con una nueva herramienta, la práctica no se modifique 
sino que solamente se traspase al nuevo escenario. 
 
En relación a la frecuencia de uso, los resultados muestran que el 
promedio es de una vez por semana, y en algunos casos dos veces 
por semana. Estos usos coinciden con el tipo de uso más frecuente 
que es la motivación, donde el inicio de un nuevo contenido suele 
darse una vez a la semana en cada área. El  área en la que se usa 
más frecuentemente la computadora portátil XO corresponde a 
comunicación integral. Los usos en comunicación están 
claramente identificados en el plan lector. Existe consenso entre la 
mayoría de los informantes, que el área en la que menos se utiliza 
la computadora es en la asignatura de Lógico Matemática.  En ese 
sentido, existen preocupaciones de que las expectativas de uso 
poco exitosas no erosionen la motivación y predisposición que 
tienen los profesores, existe miedo a  perderse en tanta 
información, a no saber seleccionar lo mejor para los estudiantes, 
a dudar de la credibilidad de los pocos recursos TIC 
significativos. Miedo a perder el control, a que el estudiante este 
mejor preparado que ellos, a no cumplir con algo que es propio de 
su tarea, miedo a quedarse sólo en la novedad [4]. 
 “…Generalmente en comunicación, en matemática no uso la XO, 
los contenidos son muy complicados, no sabría cómo usarla en 
matemática…en mi caso para reforzar los contenidos y al 
finalizar la sesión pedagógica…”. (Prof. I004). 
 
3.2.3. Influencias de la computadora XO 
 
La percepción de que no hay beneficios, es una de las áreas más 
complejas en relación con las actitudes de los profesores hacia la 
tecnología. Estos requieren tener muy claros los beneficios que 
obtienen de la tecnología para su labor pedagógica. Una forma de 
abordar esta problemática es la de incorporar en las instancias de 
capacitación buenos ejemplos que muestren como puede servirles 
la computadora para lograr sus propios objetivos, apuntando a 
asegurar que los profesores están realmente convencidos de la 
utilidad y el valor que tiene la computadora para su trabajo [13]. 
Junto a ello, en la actualidad deben pensarse en nuevos recursos 
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TIC, software educativos y estrategias de aprendizaje que 
permitan tener un alto efecto motivacional en los profesores y 
alumnos [15]. 
 
... No podemos identificar los resultados... no podemos decir... es 
mejor su comprensión lectora porque tiene computadoras,... él 
sabe más matemática porque usa la computadora, porque tiene 
computadora en la casa, en la escuela... es muy difícil identificar 
si la computadora es favorable o no es favorable…” (Prof. S003). 
 
3.2.4. Integración de la computadora XO 
 
Las capacitaciones no estuvieron dirigidas para generar grandes 
cambios a nivel pedagógico, pudo comprobarse también que los 
profesores no estaban en condiciones de realizar un proceso 
reflexivo sobre su desempeño utilizando las computadoras. 
Entonces, durante las escasas capacitaciones dadas a los docentes, 
se les enseño a usar un determinado programa, sin embargo no se 
les dijo para que podría servirles en su labor pedagógica diaria. 
Por tanto, hay evidencias de que plantear estas capacitaciones 
como obligatorias tiene resultados positivos en términos de 
cantidad de profesores formados. En algunos casos se realiza una 
compensación monetaria por parte del gobierno, pero esto no ha 
probado ser suficiente para lograr buenos resultados a nivel de 
uso e integración de TIC [21]. 
 
“... En ningún momento se especificó para qué... de pronto se 
dijo el Perú entra al programa una laptop por niño... qué bueno 
que todas las escuelas del Perú tengan computadoras, que el 
estado invierta en esto... entonces... que bien estamos a la 
vanguardia en tecnología, tenemos tecnología pero... qué haces 
con la tecnología... nunca se nos dijo para qué era... es que 
nunca me dijeron cuando esto comenzó... para qué quería yo las 
computadoras... que quiero con eso...” (Prof. I011). 
 
4. DISCUSIÓN GENERAL 
 
Luego del trabajo indagatorio y del análisis de la información 
levantada, es necesario establecer una discusión general entre los 
hallazgos teóricos y lo descubierto en el contacto con la realidad 
concreta de la experiencia investigada. Para abordar este aspecto, 
discutiremos en torno a nuestros objetivos, formulados en 
términos de preguntas. 
 
Para dar respuesta a la primera pregunta, recordaremos lo 
señalado por Harasim et al. [10], quien afirma que el solo uso de 
las nuevas tecnologías no debe valorarse como un sinónimo de 
calidad educativa o como un elemento que asegurará la mejora de 
los resultados académicos [20]. Existe la necesidad crítica de 
repensar la educación, con foco especial en la necesidad de crear 
nuevas formas de enseñar, así como nuevos ambientes 
tecnológicos que puedan dar soporte para el desenvolvimiento 
cognitivo y socio-afectivo de las actividades. Sin embargo, 
considerando los objetivos de la implementación del  programa 
OLPC en el Perú, se esperaría que la aplicación del mismo en las 
aulas permitiría visualizar un impacto positivo en el quehacer 
educativo. Mas, de acuerdo con los datos revelados, debemos 
afirmar que en cuanto al impacto que producen las computadoras 
XO en el rendimiento académico en Matemática y Comunicación 
Integral, este se evalúa como estadísticamente poco significativo, 
pues al comprar el rendimiento del grupo experimental con el 

grupo de control, se encontró que las diferencias no son 
concluyentes respecto a un impacto positivo con respecto al 
rendimiento escolar en las asignaturas de Matemática y 
Comunicación Integral. Lo mismo ocurrió al comprar los 
resultados del grupo experimental con respecto a sí mismo en el 
post test. 
 
Para aproximarnos a dar una respuesta a la segunda pregunta de 
este estudio sobre ¿cuáles son las limitaciones y oportunidades del 
programa OLPC, desde la perspectiva de los docentes? Los 
aspectos que han dificultado la integración de las computadoras 
XO en el aula, reportados por los docentes entrevistados, a nivel 
institucional refieren a problemas técnicos y de soporte inmediato 
(en el momento que el problema ocurre), falta de capacitación, 
falta de tiempo, mala calidad de los componentes de la 
computadora, mantenimiento inadecuado del hardware y así como 
software educativo inapropiado. Estas máquinas no han alcanzado 
una calidad de fabricación de “nivel productivo”, los programas 
no han funcionado como se prometió en un primer momento [8]. 
En líneas generales, se puede afirmar que el programa OLPC no 
ha tenido el éxito de conseguir una computadora que funcione 
como se deseaba, ni el de convencer a la suficiente cantidad de 
gobiernos, organismos caritativos o filántropos para comprarlas y 
distribuirlas. 
 
Probablemente, una de las mayores limitaciones es que el 
Programa adolece, en su ejecución de problemas pedagógicos. En 
la actualidad, frente al proceso de incorporación de las 
computadoras XO, podemos encontrar posiciones extremas que 
van desde la utópicas hasta las escéptica. Las primeras perciben a 
las computadoras XO como el remedio a los problemas de la 
educación en el País, por ejemplo Becerra [1] afirma, lo 
maravilloso de la computadora XO, es que está diseñada como 
una herramienta de aprendizaje, es que se puede, desde una misma 
plataforma, elevar la calidad de la educación sin presiones, no hay 
un plan  que demande un número de horas de trabajo con ellas, ya 
que se basa en el uso libre para estimular la creatividad. Esta 
forma de pensar es común en el Perú, y plantea que la realización 
personal es la solución a una serie de males sociales, incluida la 
mala educación. Y las segundas, consideran que si no hay un 
diseño instruccional que garantice que las computadoras sean 
incorporadas en el currículo y la práctica en el aula 
orgánicamente, y no solo como maravillas emocionalmente 
poderosas; si no se cuenta con las fuentes de información 
adecuadas y pertinentes al plan de estudios; si los profesores no 
tienen mayor idea de cómo usarlas, y son fácilmente superados 
por los alumnos; y finalmente: Si la computadora conectada a 
Internet irrumpe en el aula sin considerar los problemas que crea 
tanto como las ventajas que puede generar, no hay ninguna razón 
para pensar que va a mejorar la educación. La va a cambiar, pero 
no necesariamente para bien [22]. Esta postura es reiterada por 
MacFarlane [14], quien señala que la mera utilización de 
tecnología y recursos TIC  en sí, sin objetivos claros, sin una 
estrategia metodológica a seguir y sin una tarea bien definida, 
tienen poco valor intrínseco. 
 
Respecto a ¿qué características tiene el trabajo de aula mediado 
por la computadora portátil XO en los contextos específicos? La 
posibilidad de contar con una computadora personal para mejorar 
la calidad de la educación pública primaria, constituía una de las 
principales expectativas del programa OLPC, que según la 
mayoría de los Directores, no ha sido cumplida en la medida de lo 
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esperado pues los profesores siguen realizando clases con 
dinámicas frontales, donde el espacio de la sala es utilizado 
normalmente en un solo sentido y por lo tanto la computadora XO 
pasa a formar parte de esa dinámica y no modifica la práctica. Es 
decir, las prácticas pedagógicas tradicionales son aún las 
predominantes entre los profesores de la región Arequipa 
(instrucciones, desarrollo de la clase y síntesis de cierre). Esto 
coincide con lo que plantea la literatura especializada al respecto, 
en relación a que la presencia de la tecnología no es tan fuerte 
como para modificar las creencias y convicciones de los 
profesores en relación a cómo enseñar [23] [9]. 
 
Coherente con la postura precedente, en las observaciones 
realizadas se pudo notar que los profesores no habían modificado 
la estructura ni el método pedagógico de sus clases por la 
inclusión de las computadoras XO, más aún, fue posible observar 
que estos recursos habían sido incorporados a una metodología 
que sin duda era considerada como adecuada por los propios 
profesores. En general, los profesores tienden a confiar más en lo 
que tradicionalmente les ha funcionado, por lo cual no están 
abiertos a innovaciones que involucren computadoras. Bajo este 
supuesto podríamos indicar que estos profesores estarían en la 
etapa de Adaptación de la tecnología [18] , en la cual los 
profesores ya han incorporado las TIC como recurso en sus clases, 
pero manteniendo sus prácticas pedagógicas tradicionales, es muy 
probable, entonces que si no se hubieran utilizado las 
computadoras XO, el tipo de actividad final habría sido muy 
similar pero con otros recursos.  
 
Es importante mencionar que la mayor parte de los usos tienen 
como finalidad la motivación o presentación de nuevos  
contenidos. Al parecer el programa una laptop por niño, no ha 
propuesto una estrategia que modifique las prácticas pedagógicas 
en el aula; solo ha propuesto un cambio en cuanto a la cantidad de 
información disponible. En relación a los momentos en que usan 
las computadoras XO, los profesores ubicaron el uso de las XO 
siempre al iniciar o finalizar la sesión pedagógica. En cuanto a la 
frecuencia de uso, los resultados muestran que el promedio es de 
una vez por semana. Las áreas en las que se usa más 
frecuentemente la computadora corresponden a comunicación 
integral. 
 
En síntesis, las computadoras XO no se han explotado lo 
suficiente en la creación de ambientes de aprendizaje donde los 
estudiantes se comprometan en forma más activa con la 
generación de conocimiento. La mayoría de las escuelas en la 
región de Arequipa, se encuentran en la etapa inicial de adopción 
de las computadoras, caracterizada por la incorporación y uso 
desigual y descoordinado de las computadoras XO, algún 
enriquecimiento en el aspecto motivacional, pero sin que haya 
mejoras profundas en el aprendizaje y el rendimiento académico 
de los niños. 
 
A continuación a modo de propuesta y en pos de desarrollar una 
efectiva integración de la computadora XO en los procesos que se 
desarrollan en la sala de clases, se han establecido una serie de 
aspectos a tomar en cuenta al incorporar tecnología portátil al 
aula. Estos aspectos como lo señala Zucker et al. [24] se pueden 
agrupar en cinco áreas principales: a) Planeamiento: debe 
alinearse el programa de computadoras portátiles con las metas 
clave, promover liderazgo firme a todos los niveles, pensar en 
financiamiento a largo plazo, construir asociaciones sólidas dentro 
y fuera del sistema escolar y planear cuidadosamente los detalles 

logísticos. b) Capacitación y desarrollo profesional: proveer 
capacitación y desarrollo profesional principalmente sobre la 
integración curricular, y no sólo sobre habilidades técnicas y 
capacitar a los padres en habilidades técnicas básicas e 
informarles sobre el código de conducta y reglas involucradas. c) 
hardware y software: proveer los contenidos y herramientas 
necesarias, mantener la infraestructura de la red y poner a 
disposición soporte técnico in situ y también externo, según sea 
necesario. d) Gestionando el cambio: permitir suficiente tiempo 
para el cambio y hacerlo en forma gradual, proveer modelos para 
los maestros y fomentar mantener la participación y comunicación 
permanente con las partes interesadas. e) Monitoreo y 
evaluación: realizar monitoreo continuo y realizar estudios de 
investigación y evaluación, las escuelas deben estar preparadas 
para medir el impacto que la  tecnología está teniendo sobre el 
aprendizaje. Es de vital importancia evaluar las experiencias 
existentes, para que sus resultados sirvan de base tanto para el 
mejoramiento de dichas experiencias, como para la orientación, 
diseño y planificación de nuevos proyectos. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
A partir de la investigación realizada, el análisis de los resultados 
encontrados y lo que nos indica el estado del arte es posible 
señalar las siguientes conclusiones: 
 
La implementación de este programa, llamado “Una Laptop por 
Niño”, no ha estado ajeno a dificultades propias de una 
innovación que genera cambios fuertes en un espacio que ha sido 
muy estable: La sala de clases. En general, el principal problema 
fue ponerlo en práctica sin haber realizado un exhaustivo 
diagnóstico, ponderando los costos y beneficios que generaría, 
considerando los pros y contras para su aplicación y las 
condiciones previas que se requieren para su aplicación a la 
realidad peruana.  
 
Más aun, durante la implementación y desarrollo del programa, se 
ha encontrado dificultades que se relacionan fuertemente con los 
profesores, desconocimiento de metodologías o estrategias de 
trabajo que permitan una adecuada utilización de las 
computadoras XO, desconocimiento en cuanto al manejo y 
resolución de aspectos técnicos al utilizar las computadoras, falta 
de confianza en el uso de estas nuevas tecnologías en la 
enseñanza. El temor a las tecnologías, sus creencias negativas, su 
condición de no nativo de la tecnología y su rechazo al cambio de 
actitud, constituyen limitaciones docentes preponderantes para la 
integración de la computadora al aula. En síntesis, los profesores 
aún no generan grandes cambios a nivel pedagógico y tampoco 
saben cómo realizar un proceso de reflexión sobre su desempeño 
utilizando las laptops XO.  
 
No es fácil lograr modificar características tan personales como 
las anteriormente descritas, posiblemente en muchos casos no se 
llegue nunca a influir en ellas, pero si es posible independizar la 
implementación de dichas características, mediante una mejor 
estructuración de la integración que se espera, con políticas 
internas que la potencien, por otra parte, si se logran manejar 
adecuadamente las demás variables referidas a mejor preparación 
docente, infraestructura suficiente y adecuada, soporte técnico y 
pedagógico, es posible que la influencia que tienen las 
características personales de los profesores, no proclives a la 
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integración, no sea una limitación si no una oportunidad. Parece 
ser que los profesores más innovadores, que abren las puertas a 
nuevas tecnologías al interior del aula y que buscan 
constantemente nuevas formas de realizar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, se inclinen más a la integración de la tecnología en 
sus clases, que los profesores más tradicionales.  
 
A pesar de haber encontrado un efecto positivo del programa 
OLPC en cuanto a la motivación del alumno, aumento de la 
interacción profesor-alumno, aumento de responsabilidad por 
asistir a la escuela, oportunidades de autonomía e independencia. 
Sin embargo, los resultados de las pruebas de rendimiento en 
quinto y sexto grado de primaria no son concluyentes respecto a 
un impacto positivo del programa en el rendimiento académico de 
los estudiantes. Al comparar el rendimiento del grupo 
experimental con el grupo de control, no se encontró diferencias 
estadísticamente significativas (incremento de rendimiento 
académico) con respecto a la variable dependiente: Rendimiento 
académico en las asignaturas de Comunicación Integral y Lógico 
Matemática. Lo mismo ocurrió al comprar los resultados del 
grupo experimental con respecto a sí mismo en el post test. La 
principal explicación sería que los profesores sienten que pierden 
protagonismo en su aula y por lo tanto, se sienten incapaces de 
conducir el proceso pedagógico; los profesores no están 
dispuestos a replantear su forma de educar.  
 
Considerando las oportunidades y limitaciones, una de las 
principales preocupaciones sigue siendo la preparación de los 
profesores, especialmente aquella relacionada con la transición 
que debe hacer del uso de la computadora para prácticas 
repetitivas hacia un enfoque más integrado al currículo escolar. 
Puesto que existe un desajuste entre el potencial que tienen las 
computadoras para el aprendizaje y el enfoque actual de la 
enseñanza por parte de los profesores adscritos al programa. La 
mayoría de ellos, piensa que las computadoras pueden mejorar los 
resultados del aprendizaje, pero consideran que estas tienen muy 
poco o ningún impacto en su metodología de enseñanza. En 
consecuencia, es necesario que los profesores consoliden sus 
competencias tecnológicas, junto con que existe una apropiación 
de metodologías apropiadas para su aplicación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. La expansión de las computadoras XO 
impone la elección de un modelo pedagógico que las integre en 
las acciones cotidianas de las escuelas, para potenciar los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. Solamente en ese momento las 
computadoras portátiles XO, serán percibidas como un medio que 
viene a nutrir y apoyar el desempeño profesional. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Los profesores se desempeñan orientados por las políticas, 
reglamentos y estatutos que se emanan desde el Ministerio de 
Educación. Para que los profesores promuevan cambios reales que 
involucren el uso de la computadora portátil XO, se deben 
gestionar en primera instancia cambios a nivel de los proyectos 
educativos ministeriales y dependencias regionales tales como 
Gerencias Regionales y UGELs, las cuales deben centrarse en 
promover y respaldar la integración de la computadora portátil 
XO en la labor pedagógica y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Sumado a ello es preciso replantear las 
capacitaciones, y las condiciones de implementación deben incluir 
elementos de monitoreo permanente en el lugar de trabajo, 
además debería asignarse a los profesores tiempo para labores de 

planificación, estudio y capacitación permanente y, no solo 
tiempo para cubrir el horario pedagógico con los estudiantes. 
 
Los sistemas de seguimiento y evaluación del programa OLPC, 
deben tener como fin detectar problemas de implementación. Pero 
también, conocer el impacto del uso de las computadoras 
personales sobre sus beneficiarios (alumnos adscritos al programa 
OLPC), en primer término se debe identificar las relaciones causa-
efecto entre las laptops y los resultados de su aplicación o 
variables afectadas por el mismo (rendimiento académico). Junto 
a ello, se deberían tomar acciones para generar políticas que 
estimulen a los profesores a utilizar y fundamentalmente a integrar 
en forma efectiva la computadora personal al currículo escolar. 
Asimismo, se debería incentivar, reconocer y recompensar el uso 
de la computadora personal, ello podría convertirse en un 
elemento motivador para que los profesores se atrevan a realizar 
innovaciones tecnológicas de impacto y trascendencia. 
 
El Programa OLPC, siempre consideró la conectividad 
permanente a Internet parte de la receta para el éxito. Sin 
embargo, las escuelas que fueron parte del estudio no cuentan con 
acceso a Internet. Por lo que, es muy necesario incorporar Internet 
como otro recurso de apoyo al docente, que les permita darse a 
conocer y resaltar su valor e identidad. Además a través de esta 
herramienta podrán obtener información más actualizada y 
vincularse con el mundo: Darse a conocer, contactarse con pares, 
posibilidades de perfeccionamiento y actualización para docentes, 
potenciar el trabajo en la localidad, etc.  
 
Otro de los principios orientadores del programa OLPC, es que 
los niños no sólo utilicen las computadoras en sus escuelas, sino 
también en sus casas durante las 24 horas de los 365 días del año. 
Sin embargo, casi la totalidad de las escuelas que son parte del 
estudio no permiten que los niños lleven los equipos a sus casas. 
Si bien hay que cuidar las computadoras, estas se tornaran inútiles 
sino son usadas en forma directa y permanente por los niños. En 
consecuencia, es importante que los niños tengan acceso 
permanente sin interrupciones entre los tiempos escolares y los 
tiempos extraescolares a la computadora y al contenido educativo. 
 
Los alumnos que representan la muestra del estudio han recibido 
las computadoras XO, para ser utilizadas como un recurso escolar. 
Sin embargo, pese a que el uso que se les viene dando a las 
laptops es escaso, se encontró que el 20,38%  se encuentran 
inutilizables. El problema se agrava más en cuanto a los 
cargadores, puesto que el 38,85% de cargadores se encuentran 
malogrados. En consecuencia, es de suma importancia que en 
cada UGELs de la región Arequipa se instalen centros de soporte 
técnico que ofrezca reparaciones inmediatas y gratuitas. Para así, 
poder garantizar el buen funcionamiento de los equipos. 
 
Finalmente, según lo indicado en el marco teórico y en el 
desarrollo de la investigación, para el éxito de este tipo de 
innovaciones en la educación básica es necesario; establecer 
modelos pedagógicos pertinentes de uso e integración de la 
computadora portátil XO en beneficio de un aprendizaje 
significativo, fortalecer la formación de los docentes en base a 
reflexiones didácticas modernas, proveer software educativo 
especializado y recursos TIC pertinentes a cada contexto y generar 
equipos de apoyo técnico y pedagógico para los profesores que 
deseen enfrentar una tarea que involucra el uso de la computadora 
portátil XO. 
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ABSTRACT 

This paper presents a research about the mapping of mediation 
evidences to support the pedagogical intervention in AVEA. Text 
mining techniques were used and Bayesian inference mechanisms 
were employed to categorize the interactions. A case study was 
applied to validate the research. Data were collected from the 
textual interactions. The system generated graphs and reports 
about the levels of mediation. As a result, we highlight the 
production of qualitative information about the interactions, 
whose contribution was the mapping of control categories to aid 
in identifying the levels of student autonomy. 

RESUMO  

Este artigo apresenta uma investigação sobre o mapeamento de 
indícios de mediação para apoio a mediação pedagógica em 
AVEA. Técnicas de mineração de textos foram utilizadas e 
mecanismos de inferência bayesiana foram empregados para 
categorização das interações. Um estudo de caso foi aplicado para 
validação da pesquisa. Os dados foram coletados a partir das 
interações textuais. O sistema gerou gráficos e relatórios acerca 
dos níveis das mediações. Como resultado, destaca-se a produção 
de informações qualitativas acerca das interações, cuja 
contribuição foi o mapeamento de categorias de controle para 
auxílio na identificação dos níveis de autonomia do estudante. 

Palavras-chave 
Educação a Distância, Ambientes Virtuais de Ensino-
Aprendizagem, Mediação da Aprendizagem, Mineração de Dados 
Educacionais. 

1. INTRODUÇÃO 
A mediação pedagógica é um elemento importante no processo de 
construção do conhecimento. Nela, o professor se torna um agente 
essencial durante o desenvolvimento da aprendizagem, visto que o 
mesmo deve intervir com o objetivo de promover aprendizagem e 
reflexão dos alunos. Nesse sentido, o professor como mediador da 
aprendizagem não exerce somente a função de facilitador no 
processo de construção do conhecimento, através da execução de 
estratégias que visem contornar problemas na aquisição de novos 

conceitos, mas também deve agir para auxiliar na aquisição de 
autonomia por parte do aluno [43]. Durante a mediação o 
professor desenvolverá estratégias para contornar possíveis 
problemas e adaptar-se às distintas necessidades e particularidades 
de cada aluno, em busca das suas intenções pedagógicas. Esta 
premissa é válida tanto na modalidade de ensino presencial como 
a distância. Entretanto, as particularidades e diferenças inerentes 
aos espaços de ensino presencial e virtual fazem com que a 
mediação não seja uma mera transposição. Sendo assim, esta 
pesquisa visou abordar questões relacionadas ao apoio da 
mediação em ambientes de educação online com uso de 
tecnologias computacionais. 
Dessa forma, o foco da pesquisa foi o levantamento de indícios 
sobre mediação pedagógica em Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA). Sendo assim, realizamos um 
acompanhamento das mediações ocorridas em um ambiente 
educacional online, a partir das interações textuais realizadas 
pelos participantes. Com este acompanhamento visamos 
identificar os níveis das mediações realizadas. Para isso, 
recorremos à tecnologia computacional de mineração de textos 
para auxiliar no mapeamento das categorias de interações entre os 
participantes através de uma extensão ao ambiente Moodle. A 
extensão visou à verificação de possibilidades de 
acompanhamento do desenvolvimento das mediações das 
aprendizagens dos estudantes, a partir de interações realizadas no 
ambiente. Com isso, auxiliando-se professores e tutores com 
elementos para suas estratégias de intervenções pedagógicas no 
AVEA. 
De forma geral, o acompanhamento da participação dos alunos em 
atividades nos AVEA fornece subsídios ao professor para a 
intervenção pedagógica durante o desenvolvimento da 
aprendizagem dos estudantes. Porém, na forma como um AVEA é 
estruturado na atualidade, a coleta de tais indícios constitui um 
grande desafio devido ao volume de informações geradas a partir 
das interações dos usuários.  
Em geral, percebe-se que esse acompanhamento automatizado dos 
estudantes em AVEA é realizado levando-se em conta aspectos 
quantitativos, tais como: número de acessos, número de interações 
em fóruns ou tarefas concluídas sem levar em conta aspectos 
qualitativos, sobre o que os estudantes estão efetivamente 
trocando (conteúdo das interações). Tal fato, pode-se observar a 
partir de trabalhos realizados sobre o tema. Como no trabalho de 
[26], onde foi apresentada uma interface para registro e análise de 
avaliações realizadas pelo professor durante o desenvolvimento de 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

205

um curso. Tal investigação possibilitou o registro das observações 
do professor acerca da avaliação formativa dos alunos, entretanto 
de forma manual. Já em [45] foi apresentada uma ferramenta para 
auxílio no acompanhamento das interações em AVEA, através do 
mapeamento entre alunos; e, alunos com professores, permitindo a 
quantificação e visualização gráfica das relações entre os 
indivíduos a partir de suas interações. Em [44] o foco foi 
quantificar acessos e número de contribuições postadas em um 
AVEA, apresentando relatórios relativos às interações de cada 
aluno. 
Na presente tese, como diferencial em relação aos trabalhos 
citados, investigou-se como construir e aplicar um sistema de 
mineração automática de dados o qual visa auxiliar na redução da 
carga de trabalho do professor durante suas atividades de 
mediação pedagógica em AVEA. Neste sentido, para 
compreensão da mediação como processo pedagógico, utilizou-se 
a teoria sócio-histórica como base epistêmica, através das obras de 
[7], bem como, autores contemporâneos da mesma linha como 
[43], [11] e [14]. Os quais representaram o alicerce para os 
estudos conduzidos nesta investigação sobre atividades de 
mediação em AVEA. 
Um dos problemas atuais dos pesquisadores sócio-históricos é 
acompanhar e compreender o processo de mediação que culmina 
na internalização dos instrumentos e signos de mediação pelo 
sujeito menos experiente, e que é o principal mecanismo que 
explica a aprendizagem na teoria sócio-histórica. Pesquisadores 
ao longo de décadas têm procurado identificar formas de 
acompanhamento do processo de mediação a partir de diferentes 
indícios cognitivos e semióticos [14], [11] e [43]. Nesta tese, 
utilizaram-se inicialmente as categorias de mediação apontadas 
nos trabalhos de [14] e, posteriormente ampliadas por [37], com 
validação na área de AVEA no trabalho de [18], o qual mapeou 
indícios de mediação nos registros produzidos por cursos na 
modalidade EAD. Resumidamente, as categorias de mediação são: 

• Controle: externo ao sujeito, realizado pelo sujeito mais 
experiente e pode assumir duas dimensões: direta ou indireta.O 
controle direto verifica-se através de ordens, diretivas e perguntas 
diretivas. Já o controle indireto constata-se através de perguntas 
perceptivas, conceituais e procedimentais, culminando no 
afastamento físico (o sujeito mais experiente somente observa o 
menos experiente). O gradual afastamento físico do sujeito mais 
experiente no processo de mediação da aprendizagem visa levar o 
estudante a entrar no nível de autocontrole.  

• Autocontrole: é a realização, por parte do estudante, de uma 
ação esperada obedecendo a um tutor internalizado. Ou seja, a 
figura do sujeito mais experiente que era real e externo no 
processo de controle, agora é interna, mas ainda existe como outro 
sujeito no aparato cognitivo do estudante.  

• Auto-regulação: esta categoria não pode ser observada de 
forma direta, pois a mesma acontece internamente ao sujeito, mas 
considera-se que o sujeito está na categoria de auto-regulação 
quando organiza, planeja e executa a ação sem intervenção de 
nenhum mediador externo. Assim, a auto-regulação é o plano de 
ação concebido pelo sujeito que se converte no seu próprio tutor.  
  

Esta tese de doutorado está inserida no projeto MEDIATEC1. 
Sendo assim, buscou-se investigar como a mediação do professor 
em AVEA pode ser compartilhada por uma tecnologia de apoio às 
atividades de intervenção pedagógica, visando aliviar o trabalho 
do professor. Para isso, o projeto MEDIATEC envolve uma 
pesquisa interdisciplinar que alia elementos da área de interação 
social, educação a distância, sistemas inteligentes, aprendizagem 
de máquina e modelos cognitivos. O projeto MEDIATEC já 
produziu alguns resultados expressivos os quais são descritos nos 
trabalhos de [15] [37] [18] [19] [20] [21] [46] [47]. 

1.1 Problema de pesquisa e objeto de estudo 
A investigação abordou possibilidades que as tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) podem acrescentar a um AVEA, 
visando melhores condições ao processo de mediação pedagógica. 
Para tanto, levantaram-se questões que serviram de bases 
condutoras para identificação e delimitação do problema de 
pesquisa: a) como o processo de mediação pode ser percebido e 
gerenciado nos diferentes espaços de interação do AVEA? B) De 
que forma a mineração de textos pode ser utilizada para 
mapeamento de interações e levantamento de indícios de 
mediação em AVEA? C) De que forma podem ser 
disponibilizadas informações decorrentes do mapeamento para 
auxilio ao professor na tarefa de mediação pedagógica em um 
AVEA? 
Sendo assim, chegou-se à identificação do problema de pesquisa: 
de que forma a tecnologia de mineração de textos e a 
epistemologia sócio-histórica podem fornecer elementos que 
apoiem a mediação pedagógica em ambientes virtuais de 
ensino e aprendizagem? 
Levando-se em consideração o objeto de estudo apresentado, esta 
tese foi uma abordagem de ciência aplicada, pois visou à 
exploração e experimentação de conhecimentos sobre fenômenos 
de natureza tecnológica e sócio-cultural. Dessa maneira, pode-se 
identificar a interdisciplinaridade do trabalho, através de sua 
relação com duas grandes áreas do conhecimento: ciências exatas 
e ciências sociais. No ramo das ciências exatas está a computação, 
que apoiou o trabalho através de suas tecnologias. Já no ramo das 
ciências sociais está a educação e psicologia cuja influência no 
trabalho está na base teórica sobre mediação pedagógica e 
aprendizagem. 
No âmbito da relevância, acredita-se que a pesquisa apresentou 
um diferencial quanto à aplicação de aspectos teóricos envolvidos 
na mediação da aprendizagem em um ambiente distinto do 
contexto convencional que é a sala de aula presencial. Trata-se de 
um trabalho que buscou a identificação e gerenciamento do 
processo de mediação pedagógica na modalidade de EAD, 
apoiada em AVEA.  Originalidade diz respeito à busca por 
novos resultados ainda não disseminados no meio científico ou 
profissional. Em pesquisas preliminares, não foi identificado 
algum mecanismo de apoio a mediação pedagógica nos AVEA 
atuais, que apresentem elementos indicativos sobre o 
desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes ao mediador, a 
partir do mapeamento das dinâmicas de mediação decorrentes de 
interações textuais dos participantes do curso no ambiente online.  

                                                                 
1 O MEDIATEC é um projeto apoiado financeiramente pelo 

CNPQ que visa verificar como os ajustes de mediação 
pedagógica podem ser realizados no contexto educativo na 
modalidade de ensino a distância. 
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1.2 Os objetivos da pesquisa 
O objetivo geral foi investigar como um sistema de mineração 
permite mapear o conteúdo de interações em AVEA, 
identificando níveis de mediação e visando o levantamento de 
elementos de apoio à mediação pedagógica ao professor e tutor de 
um curso online.  Com base no objetivo geral do trabalho, os 
seguintes objetivos específicos serviram como linhas condutoras 
da investigação: 

a) Identificar e estudar técnicas de mineração de texto para 
mapeamento da mediação dos alunos a partir de sessões de 
interação em AVEA. 

b) Propor um sistema para apoio à mediação pedagógica do 
professor em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. 

c) Representar graficamente as ações de mediação pedagógica 
extraídas de sessões de interação entre o professor mediador e os 
alunos. 

2. A INVESTIGAÇÃO 
Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa foi de 
desenvolvimento tecnológico para exame do ambiente de 
aprendizagem, visando à compreensão da mediação pedagógica 
em cunho qualitativo para validação da proposta tecnológica.  A 
utilização de um estudo de caso real para aplicação de uma 
pesquisa empírica de natureza qualitativa e exploratória foi 
justificável nesta pesquisa, tendo em vista a análise dos impactos 
pedagógicos da implantação de inovações tecnológicas em 
ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. 
O estudo de caso foi desenvolvido com participantes de uma 
disciplina do curso de mídias na educação do Centro 
Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação – CINTED, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No período de 
primeiro de agosto de dois mil e onze até trinta e um de outubro 
de dois mil e onze. Durante o desenvolvimento da disciplina de 
Prática pedagógica em ambiente apoiado pela TIC.  
A investigação foi desenvolvida em um AVEA contendo dados 
provenientes do curso online. Como técnicas de coleta de dados 
utilizaram-se: 

• Observações diretas de processos envolvidos na implantação 
do sistema e-mediation no AVEA Moodle. Assim como, o 
comportamento do mesmo durante a captura dos indícios de 
mediação. Com a utilização da observação buscamos a 
identificação dos indícios que comprovem a ocorrência de 
mediação no ambiente através da identificação do nível de 
intervenção pedagógica necessária aos alunos com base nas 
categorias de mediação levantadas nos trabalhos de [37], [18] e 
[14], com a utilização de algoritmos de mineração de textos. 

• Entrevista semi-estruturada com a tutora da disciplina. 
Adotou-se a técnica de entrevista semi-estruturada, visando-se 
respostas mais abrangentes aos questionamentos. Com a utilização 
da entrevista, buscaram-se elementos que pudessem ser úteis para 
análise do impacto pedagógico da aplicação do sistema de 
mineração de indícios de mediação no ambiente online. 
Para validação da pesquisa, realizou-se uma triangulação entre a 
entrevista, as observações diretas do pesquisador e as informações 
geradas pelo sistema sobre as mediações realizadas no ambiente. 
A seguir, discorre-se sobre o processo investigativo.  

A investigação envolveu as etapas de treinamento e teste dos 
modelos de inferência aplicados na pesquisa; especificação 
conceitual, desenvolvimento e teste do sistema e-mediation; e a 
aplicação do sistema em um estudo de caso, bem como, a análise 
dos resultados. 
O treinamento e teste do modelo de mineração de textos utilizado 
pelo sistema e-mediation formam a primeira etapa na condução da 
investigação, pois visou à aplicação de um processo de mineração 
de textos a fim de se obter um modelo a ser aplicado em dados 
provenientes das interações dos sujeitos. Dois modelos foram 
treinados e testados. O modelo do aluno e modelo do mediador. 
Com o modelo do aluno, visou-se a indução do nível de mediação 
da aprendizagem do mesmo em um determinado período do curso. 
Já o modelo do mediador visou à indução do nível de controle 
exercido pelo mesmo durante suas mediações no decorrer do 
curso. Sendo assim, utilizaram-se dados previamente classificados 
por especialistas de forma manual. Tal tarefa inicial foi primordial 
para o treinamento dos modelos de aprendizagem supervisionada 
utilizados nesta pesquisa. O processo de identificação manual das 
categorias de mediação é descrito no trabalho de [18]. Também 
foi utilizado o processo de mineração de textos descrito no 
trabalho de [19], no qual foram avaliados previamente os 
desempenhos de algoritmos de classificação bayesiana para 
levantamento das categorias de mediação, viabilizando o 
desenvolvimento do sistema e-mediation. Ambos os trabalhos 
citados constituem o escopo do projeto MEDIATEC, portanto, 
parte constituinte da investigação abordada nesta tese. 
A próxima etapa foi a especificação conceitual, desenvolvimento 
e testes do sistema e-mediation. Nesta segunda etapa da 
investigação foi realizada a modelagem conceitual e de domínio 
do sistema de mediação, destacando-se seus requisitos e funções 
desejadas. Bem como, aspectos tecnológicos envolvidos na 
construção do sistema e sua integração com o ambiente Moodle, 
através de um modelo de componentes. A Figura 1 ilustra as 
principais funções do sistema e-mediation, através de um 
diagrama de casos de uso. 

 
Figura 1. Casos de uso do sistema e-mediation. 

Fonte: própria autoria. 
Já a Figura 2 apresenta um diagrama de classes do sistema e-
mediation. No diagrama podemos observar as camadas que 
compõem a aplicação. A camada de interface gráfica apresenta o 
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bloco de acesso às funções do sistema. Enquanto que a camada de 
modelo apresenta as classes que fornecem os serviços de 
mineração de dados e apresentação dos resultados do sistema e-
mediation. 

 
Figura 2. Diagrama de classes do sistema e-mediation. 

Fonte: própria autoria. 
Por fim, procedeu-se a etapa de aplicação do sistema no estudo de 
caso e análise dos resultados. Esta fase foi o foco do trabalho de 
investigação, cuja aplicação das funcionalidades do e-mediation 
visou o mapeamento de interações e identificação dos níveis de 
mediação da aprendizagem ao longo do desenvolvimento da 
disciplina. Tal etapa culminou na análise dos resultados e 
validação do trabalho de investigação.  

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 
Para que as questões norteadoras da pesquisa possam ser 
respondidas, bem como, os objetivos serem alcançados, 
descrevem-se os resultados sobre os seguintes pontos de vista: 

• Uma análise da aplicação do sistema e-mediation. 

• Uma análise do próprio pesquisador sobre as interações 
realizadas no ambiente. 

• Uma análise da tutora a partir da entrevista. 
Neste estudo foram realizados mapeamentos de dados em três 
Fonte: própria autoria.períodos no decorrer da disciplina. Com 
isso, pretendeu-se realizar um acompanhamento da evolução das 
interações dos estudantes, buscando-se analisar os níveis de 
mediação ao longo da disciplina. As análises foram realizadas 
sobre as interações de quatro sujeitos e da tutora da disciplina. 
A análise dos resultados da aplicação do e-mediation foi realizada 
pela interpretação das informações geradas pelos gráficos e 
relatórios do sistema, ilustrados através das Figuras 3, 4 e 5. A 
Figura 3 apresenta uma prévia de um mapa de mediações do 
estudante (representando as mediações entre estudante-tutor e 
estudante-estudante durante o período de mapeamento). A Figura 
4 apresenta a interface do gráfico de nível das mediações dos 
participantes (visão geral das categorias de mediação mapeadas a 
partir de todas as interações dos participantes). Já a Figura 5 
apresenta um histórico de regulação da aprendizagem do 
estudante (refletindo a evolução da aprendizagem do estudante 
durante os três períodos de mapeamento, a partir das categorias de 
mediação mapeadas pelo sistema). Por fim, a Figura 6 apresenta 
um gráfico que traça um panorama sobre a regulação da 
aprendizagem do aluno ao longo do período, de acordo com as 
categorias de mediação levantadas. 

 

 
Figura 3. Mapa de mediações 

Fonte: própria autoria. 
 

 
Figura 4. Gráfico Nível de Mediação das interações. 

Fonte: própria autoria. 
 
 

 
Figura 5. Histórico de regulação da aprendizagem. 

Fonte: própria autoria. 
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Figura 6. Gráfico de regulação da aprendizagem. 

Fonte: própria autoria. 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados apontados pelo sistema e-
mediation. Neste quadro, pode-se observar um resumo 
quantitativo das interações dos participantes no decorrer dos 
períodos de mapeamento de dados. Bem como, um panorama 
qualitativo acerca do nível de regulação das interações. A seguir, 
apresentam-se a análise dos resultados apresentados pelo sistema 
e-mediation. Apresentamos a análise de somente dois sujeitos da 
pesquisa. Embora no estudo de caso tenham participado quatro 
sujeitos. A análise detalhada dos quatro sujeitos participantes 
pode ser encontrada no texto integral da tese. 
O sistema de mapeamento identificou que o sujeito A recorreu 
muito a interações de controle indireto na forma de perguntas 
orientadas a tutora da disciplina. Também ocorreram interações de 
controle direto do tipo resposta verbal. Nos gráficos e relatórios 
gerados pelo sistema, pode-se observar um grau de evolução nas 
interações da estudante. O que identifica que a estudante 
necessitou de ações de intervenção de controle por parte da 
mediadora da disciplina. 
 

 
 
A análise do pesquisador constatou os resultados apontados pelo 
sistema de mapeamento. A estudante apresentou um bom 
desempenho em suas atividades, com algumas dúvidas 
decorrentes da utilização da ferramenta de escrita colaborativa, 
recorrendo para isso a interações na forma de solicitação de ajuda. 
O que pode ser observado nas sessões síncronas na ferramenta 
chat e na leitura do diário da estudante. Em alguns momentos 
foram constatadas interações de auto-regulação, confirmando o 
ótimo desempenho da estudante. Entretanto, encontrando algumas 
dificuldades no uso de recursos do ambiente no decorrer de suas 
tarefas. O que levou ao mapeamento de uma maior incidência de 
controle indireto.  A entrevista com a tutora da disciplina 
confirmou o que foi constatado pelo sistema e pela análise do 
pesquisador. Durante o relato sobre o desempenho a tutora 
informou que estudante teve um início de dificuldades inerentes 
de sua inexperiência com a utilização do AVEA. A conclusão da 
análise do sujeito A é que a estudante se encontra em um nível de 
controle indireto, com certa autonomia no desenvolvimento de 

suas atividades. Porém, a estudante necessitou de auxílio da tutora 
devido a alguma insegurança com a manipulação dos recursos do 
ambiente virtual.  
Já o sujeito D foi o mais interativo dos quatro sujeitos analisados 
nesta investigação. O sistema apontou que o estudante foi muito 
participante desde o início da disciplina. As interações mapeadas 
pelo sistema identificaram um alto nível de autonomia do 
estudante. Notou-se a ocorrência de muitas contribuições na 
categoria de controle indireto e autocontrole.   

A análise do pesquisador constatou as informações apontadas pelo 
sistema. O aluno foi muito participativo e crítico, buscou sempre 
contribuir e enriquecer as discussões para questões levantadas no 
fórum. A análise dos registros no diário confirma a autonomia do 
estudante no desenvolvimento de sua aprendizagem. Notaram-se 
poucas interações de solicitação de ajuda. A grande maioria foram 
interações de respostas verbais e fala dirigida ao mediador. A 
tutora confirmou os resultados do sistema. De acordo com a tutora 
o sujeito D foi o estudante de melhor desempenho da turma. A 
tutora citou que o estudante apresentou um elevado grau de 
autonomia e conhecimentos prévios sobre ambiente e muita 
experiência profissional.   

Dessa forma, a partir dos resultados do sistema e análises 
realizadas, concluímos que o sujeito D se encontra em um nível 
de autocontrole. Visto que a própria tutora informou que poucas 
ações de intervenção pedagógica foram realizadas no decorrer da 
disciplina, pois o estudante apresentou um excelente desempenho. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A título de conclusão acerca do trabalho desenvolvido nesta 
pesquisa, cumpre destacar que o mesmo envolveu dois eixos 
investigativos. Em um primeiro momento abordamos questões 
sobre a utilização e combinação de tecnologias computacionais 
para concepção de um sistema para o mapeamento de indícios de 
mediação da aprendizagem de estudantes em AVEA. Em um 
segundo momento a aplicação do sistema na detecção de indícios 
de mediação da aprendizagem a partir de um estudo de caso. 
 Ambos os eixos investigativos convergiram para a abordagem 
metodológica aplicada nesta pesquisa, onde os subsídios teóricos 
foram combinados com tecnologias computacionais, visando às 
respostas para as questões norteadoras da investigação. 
 A resposta a primeira questão é a compreensão do processo de 
mediação com base na teoria sócio-histórica, a partir de uma 
abordagem que permita o mapeamento do processo de mediação 
em AVEA. Assim, pudemos perceber como o processo de 
mediação ocorre nos espaços de interação. O processo de 
mediação foi gerenciado nos diferentes espaços de interação do 
ambiente com o emprego do sistema desenvolvido nesta tese. O e-
mediation provê um conjunto de mecanismos e uma estrutura 
lógica que permite o mapeamento das ações de mediação e níveis 
de mediação da aprendizagem dos estudantes no ambiente.  A 
resposta a segunda questão norteadora é a utilização da tecnologia 
de mineração de textos, mais precisamente a combinação do 
algoritmo de inferência bayesiana em um processo de 
classificação das interações em categorias de mediação.  Já a 
terceira questão é respondida a partir dos relatórios e gráficos 
gerados pelo sistema. 
 A partir das respostas às questões norteadoras chega-se a uma 
resposta ao problema de pesquisa: de que forma a tecnologia de 
mineração de textos e a epistemologia sócio-histórica podem 
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fornecer elementos que apoiem a mediação pedagógica em 
ambientes virtuais de ensino e aprendizagem? 
 As informações geradas pelo sistema e-mediation mostraram-
se eficientes para o professor e tutor obterem um panorama 
qualitativo sobre como ocorre o processo de mediação e 
desenvolvimento da aprendizagem do estudante ao longo de um 
período. Tais constatações foram comprovadas pela triangulação 
das análises realizadas nesta pesquisa, quando foram confrontadas 
as diferentes fontes de coleta. 
 Portanto, com o exposto nestas considerações finais, acredita-
se que os objetivos foram alcançados com a conclusão deste 
trabalho investigativo. Através da utilização de um sistema de 
mapeamento de indícios de mediação com adoção da tecnologia 
de mineração de textos, torna-se possível o levantamento de 
elementos para apoio ao processo de mediação pedagógica em 
AVEA. 
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ABSTRACT 
This work aims at investigating how literacy in a foreign language 
may be supported by the use of a digital resource which can help 
the processes of reading and writing. Through the use of a text 
mining resource, which promotes the extraction of frequent terms 
present in a text, the participants of this study created fanfiction 
narratives (stories published on the internet, produced by fans of 
cultural symbols present in media). From the data analysis, it was 
observed that the use of a digital tool supported text production 
and its following practice of literacy, as the authors relied on the 
mining resource to create their fanfictions.  
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo investigar como o letramento em 
língua estrangeira pode ser apoiado pelo uso de um recurso digital 
passível de auxiliar os processos de leitura e produção textual. 
Através da utilização de uma ferramenta de mineração de texto, a 
partir da qual há a extração de termos mais recorrentes em um 
texto, os participantes deste estudo criaram narrativas fanfiction 
(história publicada na internet, produzida por fãs de símbolos 
culturais da mídia), em meio digital. A partir da análise dos dados, 
observou-se que a utilização da ferramenta digital deu suporte à 
produção textual e sua subsequente prática de letramento, visto 
que os autores apoiaram-se no recurso de mineração para criar 
suas narrativas. 

 

Palavras-chave 
Mineração textual. Fanfiction. Língua Estrangeira.  

 

1. INTRODUÇÃO 
Ferramentas digitais que podem ser eficazes no processo de 
desenvolvimento do letramento em língua estrangeira (LE) têm a 

possibilidade de atuar como recursos mediadores1 para tarefas 
pedagógicas2. Em relação a esse campo de confluência, vários 
estudiosos estabeleceram relações entre a tecnologia, a linguagem 
e o letramento [11, 14, 32]. Dessa maneira, é importante que os 
professores atuantes nessas áreas convergentes façam uso de 
recursos eletrônicos de modo significativo, a fim de criar tarefas 
que possam englobar processos de letramento no aprendizado de 
LE. Na presente pesquisa, o letramento é considerado um 
processo através do qual a aprendizagem de línguas pode ocorrer 
baseada no desenvolvimento de práticas de leitura e escrita 
socialmente significativas [1]. Tendo como ponto de partida a 
leitura e a análise do gênero textual fanfiction (história publicada 
na internet, produzida por fãs de símbolos da mídia, representados 
por filmes e seriados, por exemplo), o processo de letramento em 
uma LE é examinado, sob o prisma da interrelação entre a 
tecnologia e a aprendizagem de línguas.  

Assim, este trabalho visa apresentar uma pesquisa que investiga 
como uma ferramenta de mineração de texto pode auxiliar nos 
processos de leitura e escrita de fanfictions em LE, de modo a 
fomentar práticas de letramento. Tal ferramenta opera fazendo a 
identificação automática de termos relevantes e seus 
relacionamentos em um texto. Dessa maneira, observa-se como o 
ambiente digital pode ser um instrumento de apoio ao processo de 
aprendizagem através de uma tarefa na qual a ferramenta de 
mineração de texto é mediadora da produção escrita. Para tanto, 
foi investigado como os participantes da pesquisa lidam com o 
processo de criação de narrativas fanfiction, usando a ferramenta 
de mineração. Observou-se, então, como o dispositivo digital de 
mineração pode sustentar a produção desse texto, caracterizado 
por ser um gênero textual típico da web.  

Para os fins desta pesquisa, a leitura é promovida através do 
contato com websites sobre fanfictions, em uma fase anterior 
àquela na qual os alunos examinam esses textos como modelos 
para a criação de novas narrativas. Ao analisar as fanfictions, os 
alunos são capazes de usar um dispositivo de mineração que pode 
ajudar o leitor a identificar padrões linguísticos que são 

                                                                 
1  Em relação à mediação, Vygotsky [31] defende que o desenvolvimento humano é 

mediado por meios culturalmente construídos, tais como ferramentas. Desse modo, 
as ferramentas (a linguagem e as tecnologias, por exemplo) podem ser mediadoras 
de aprendizagem.  

2 A tarefa aqui é vista sob o ponto de vista da aprendizagem em LE, conforme a 
definição de Nunan [21], segundo a qual a tarefa é um trabalho em sala de aula que 
envolve os aprendizes na compreensão, manipulação, produção e interação na 
língua alvo, enquanto a atenção dos alunos é voltada principalmente ao significado 
e não às estruturas linguísticas. 
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recorrentes em fanfictions, assim como em tipos textuais 
narrativos, tais como o uso de tempos verbais no presente ou no 
passado simples, adjetivos descritores de personagens e espaço e 
advérbios de lugar e de tempo. Dessa maneira, os alunos têm a 
oportunidade de realizar um exame da estrutura textual antes de 
iniciar a criação de um novo texto. 

Ao produzir o gênero textual enfatizado neste trabalho, os autores/ 
fãs baseiam suas criações em histórias pré-existentes, enquanto 
modificam e acrescentam elementos à sinopse original, incluindo, 
por exemplo, novas relações entre os personagens [3]. Assim, 
espera-se explorar o processo de letramento em LE por meio de 
observação da leitura e escrita de fanfictions por indivíduos que 
possam encarar essa prática como um momento de produção 
textual significativa.  

Desse modo, pretende-se com este trabalho investigar um ciclo de 
criação de textos, a partir do qual os alunos cooperam no seu 
processo de elaboração de narrativas, partindo da leitura e exame 
de fanfictions que servem como modelo para a criação posterior 
de novos textos. Nesse circuito de tarefas que promovam a leitura 
e a produção, insere-se o objetivo deste trabalho, que tem como 
escopo analisar a promoção de letramento em ambiente digital, a 
partir de um fenômeno social da internet – a escrita e 
compartilhamento de fanfictions – ancorado na utilização de uma 
ferramenta de mineração de texto.  

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA 
PESQUISA 
Além do foco no letramento, este trabalho é baseado em alguns 
pilares de interesse: (a) pesquisas anteriores sobre mineração 
textual [10, 20]; (b) investigações sobre o uso da ferramenta de 
mineração textual Sobek3 como apoio na avaliação de textos [17]; 
(c) estudos de Black [2, 3, 5], relativos à incorporação do gênero 
fanfiction como propulsor no processo de aprendizagem de 
línguas.  

A partir dos estudos mencionados acima, procuramos neste 
trabalho discutir a proposta de uma experiência que utilize um 
recurso digital como mediador na produção textual em LE. Para 
tanto, foram conduzidas gerações de dados com seis graduandos 
em Letras e seis participantes de um curso de extensão, ambos os 
grupos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
os quais utilizaram a ferramenta de mineração de textos Sobek, 
capaz de extrair termos recorrentes de um texto. No trabalho aqui 
proposto, essa ferramenta atua como um vetor de mediação, de 
modo que o aluno examine textos-modelos que possam auxiliar 
posteriormente sua própria produção escrita.  

Durante as gerações de dados, os participantes criaram narrativas 
e assim usaram a ferramenta de mineração textual para mediar sua 
produção de fanfictions. Na tarefa proposta, cada aluno lia uma 
fanfiction de sua escolha, publicada online, e usava a ferramenta 
de mineração para produzir gráficos com termos lexicais 
recorrentes na história lida. Durante esse processo, o aluno teve 
oportunidade de formular associações entre expressões do texto, 
de modo a gerar, através do uso do recurso de mineração, uma 
imagem gráfica que representasse termos recorrentes que são 
característicos desse gênero específico. Posteriormente, esse 
gráfico foi repassado para um de seus colegas, que assim iniciou 

                                                                 
3 A ferramenta Sobek pode ser encontrada no seguinte link: <http://sobek.ufrgs.br/>. 

um processo de composição com base na imagem criada sobre o 
texto inicial. Tendo como ponto de partida a leitura, análise e 
posterior produção de um gênero textual característico da internet 
(fanfiction), através da utilização da ferramenta mencionada 
anteriormente, foi observado o processo de letramento em LE 
decorrente de tarefas mediadas pela tecnologia na aprendizagem 
de língua.  

 

3. LETRAMENTOS E TECNOLOGIA 
Os estudos em Novos Letramentos [8, 13, 29] estão embasados na 
teoria sociocultural de letramento, a partir da qual todas as formas 
de literacia se emolduram a partir do contexto social, cultural e 
histórico [27]. Assim, o letramento e o desenvolvimento 
linguístico são práticas socialmente situadas [28]. Por essa razão, 
os estudos de Novos Letramentos se dedicam cada vez mais às 
formas digitais de comunicação, visto que esse terreno virtual 
tende a adentrar os mais diversos contextos nos quais há uso da 
linguagem. Ao reconhecer a importância e o valor de práticas de 
letramentos em comunidades online extraescolar, o educador pode 
explorar essas novas experiências como fontes de aprendizado, 
inclusive para letramentos previstos em aula [27].  

Há duas fases quando se menciona Novos Letramentos – New 
Literacy Studies e New Literacies Studies [8]. O primeiro se 
propunha a estudar o letramento, a partir da leitura e da escrita 
como uma conquista sociocultural e não cognitiva. O grupo de 
New Literacy Studies considerava o letramento como uma prática 
realizada em sociedade. Os leitores e escritores estariam, portanto, 
engajados em práticas sociais e culturais, e todo o processo de 
letramento estaria vinculado a fatores sociais, culturais e 
históricos [8]. Em uma segunda fase, os New Literacies Studies 
procuram estudar os novos letramentos, os quais vão além do 
letramento impresso, incluindo os letramentos que levam em 
conta a cultura popular contemporânea na internet [8] 

Os mecanismos de produção e difusão da escrita são alterados no 
meio digital, visto que diversos autores têm oportunidade de 
publicar seus materiais em um ambiente no qual a interferência do 
leitor é muito forte. Na criação de blogs, por exemplo, o feedback 
do leitor é essencial para que a postagem de novos textos na 
página seja mantida. Por sua vez, a elaboração de fanfictions 
costuma ocorrer em capítulos, a fim de que a continuidade dos 
textos esteja vinculada à resposta oferecida pelos leitores [3]. 
Desse modo, ocorrem transformações profundas nas relações 
entre autor e leitor, as quais, frequentemente, fundem-se de 
maneira a imbricar os papéis de quem é produtor na rede.  

O fenômeno da fanfiction mostra como as novas tecnologias 
levaram ao desenvolvimento de práticas sociais e de letramento 
que ultrapassam barreiras linguísticas e culturais [4]. Além disso, 
para essa pesquisadora, o sucesso das fanfictions ilustra como a 
internet facilita a dispersão de uma gama de produtos culturais e 
intelectuais produzidos por fãs e divulgados em comunidades 
online. A autora inclusive assinala que a mídia tende a ser tomada 
pelos fãs, revisada e contextualizada através de interações sociais 
nas comunidades online, gerando oportunidades de aprendizagem 
de LE.   
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4. MINERAÇÃO TEXTUAL NA 
APRENDIZAGEM 
Este trabalho apresenta uma nova abordagem sobre o uso de 
mineração de texto como suporte para o letramento em LE. Tal 
processo de mineração pode ser definido como um método de 
extração de informações relevantes em bases de dados não 
estruturadas, ou semi-estruturadas [6]. No plano mais amplo, 
processos de mineração de dados têm sido empregados em 
pesquisas focadas em sistemas educacionais [23], e a área de 
mineração de dados educacional tem recebido uma grande ênfase 
nos últimos anos. Quanto à subárea de mineração textual, alguns 
estudos têm voltado sua atenção para materiais educativos digitais 
[9] e ambientes educacionais online [26].  

Referente a trabalhos anteriores na área de informática na 
educação, o recurso Sobek  já atuou como ferramenta de apoio ao 
trabalho docente no acompanhamento da escrita colaborativa [16, 
18] Ademais, também já foi empregado como instrumento para 
auxiliar alunos do Ensino Médio no processo de produção textual 
em L1 [12] e foi utilizado para auxiliar a elaboração de resumos 
[22].  

A ferramenta de mineração utilizada nesta pesquisa é capaz de 
extrair termos recorrentes de um determinado texto e representá-
los na forma de um grafo. Em relação a seu procedimento, Sobek 
é uma ferramenta capaz de extrair termos relevantes em 
documentos e encontrar os relacionamentos entre esses a partir de 
um processo conhecido como mineração de texto. Assim, o 
minerador é capaz de identificar conceitos4 importantes a partir da 
análise da frequência dos termos de um texto. Nesse 
procedimento, há a extração de conceitos e sua posterior 
visualização em um grafo, o qual é a representação gráfica que 
apresenta elos entre os diferentes termos, estabelecendo suas 
relações. 

Quanto a suas características técnicas, o minerador de textos 
Sobek é um executável Java. Assim, após a instalação dessa 
ferramenta, é preciso apenas executar o arquivo referente ao 
minerador Sobek. Desse modo, a máquina que comporta a 
ferramenta precisa ter instalado o JAVA5.  

Conforme mencionado anteriormente, a Ferramenta Sobek é 
capaz de identificar conceitos relevantes em um texto a partir da 
análise da frequência dos termos nesse material textual. Para 
realizar a mineração, um algoritmo específico foi implementado 
nesse recurso, baseado em análises estatísticas dos textos e 
representação das informações extraídas em um modelo de grafo 
[25]. 

Resumidamente, a ferramenta opera da seguinte maneira: (a) 
copia-se o texto com o qual se quer trabalhar para a área de 
entrada de dados da ferramenta; (b) a partir desse texto, uma base 
de conceitos é automaticamente criada através do processo de 
mineração de textos. Esses conceitos correspondem a um conjunto 
de palavras e termos que ocorrem com mais frequência no texto, 
excluindo-se artigos, preposições, e outras palavras consideradas 
sem significado relevante; (c) Extraídos os conceitos, gera-se um 
grafo com os termos mais frequentes e seus relacionamentos. A 

                                                                 
4 Para fins de mineração textual, as expressões termo e conceito são utilizadas de 

modo intercambiável.  
5 Software Java. Download disponível em: <http://www.java.com/pt_BR/>. 

figura a seguir mostra um exemplo de grafo extraído a partir de 
uma fanfiction baseada no seriado The Vampire Diaries6. 

 

 
Figura 1. Grafo baseado em uma fanfiction sobre o seriado The Vampire Diaries 

 

A partir do exemplo, percebe-se que os termos extraídos estão 
efetivamente relacionados ao tema central do texto e do seriado. É 
possível, inclusive, inferir possíveis frases a partir dos 
relacionamentos entre dois ou mais nodos do grafo. A ideia, no 
entanto, não é reproduzir o texto original a partir dos grafos, mas 
sim instigar os estudantes a refletir sobre um tema, sobre um texto 
ou sobre suas próprias produções textuais. 

O fato de o recurso Sobek ser uma ferramenta que já foi 
desenvolvida sob um viés educacional é uma característica 
relevante destacada por Klemann [12]. Além disso, algumas das 
vantagens do Sobek são o fato de esse dispositivo ser gratuito e a 
possibilidade de haver uma representação gráfica dos termos 
minerados e seus relacionamentos. Outra razão pela escolha dessa 
ferramenta no presente projeto é o fato de ser esse um programa 
constantemente atualizado pelo grupo de pesquisa coordenado 
pelo professor orientador desta pesquisa. A primeira versão do 
Sobek foi produzida pelo estudante de Ciências da Computação 
Alexandre Lorenzatti na Universidade de Caxias do Sul como 
resultado de seu trabalho de conclusão [15]. Desde então, novas 
versões da ferramenta vêm sendo atualizadas por este grupo de 
pesquisa. 

 

5. GERAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE 
Na observação dos dados foram focalizados os seguintes índices, 
que servem como categorias de análise dos dados: (a) a frequência 
com que o aprendiz retornava ao texto original, de modo a editar 
os termos antes da geração do grafo; (b) a frequência com que o 
aprendiz examinava o grafo enquanto escrevia um novo texto; (c) 
a recorrência dos termos presentes no grafo na nova produção do 
aprendiz; (d) a presença de tópicos, no novo texto do aprendiz, 
relacionados aos conceitos incluídos no grafo. 

Apesar de usarmos palavras como frequência e recorrência, não 
focamos nossa atenção neste trabalho para o aspecto quantitativo 
dos dados. Dado o valor qualitativo da pesquisa, esses índices não 
são avaliados sob um ponto de vista numérico.   

No processo de construção das fanfictions, foram observadas 
também as temáticas que apareceram nas narrativas, de modo a 
avaliá-las como relacionadas ou não a esse gênero textual 
específico. Para analisarmos os textos produzidos pelos alunos e 
as percepções posteriores à realização das tarefas, foi utilizada a 
                                                                 
6 Grafo baseado em excertos iniciais do texto I see you, disponível em:< 

http://www.fanfiction.net/s/5974426/1/I_See_You>. Acesso em: 23 jul. 2011. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

214

codificação de excertos. Um código, na pesquisa qualitativa, é 
geralmente uma palavra ou expressão curta que simbolicamente 
indica um atributo saliente a uma porção de dados linguísticos ou 
visuais. Seria, conforme o autor, um construto gerado pelo 
pesquisador que simboliza e atribui um sentido de interpretação 
para excertos de dados [24].  

O primeiro grupo de participantes era formado por seis alunos da 
disciplina Inglês 3, do curso de Letras da UFRGS. O segundo 
grupo era composto por seis alunos de um curso de extensão a 
distância na UFRGS. Cada aluno criou uma narrativa partindo do 
grafo como modelo inicial, utilizando para a escrita o editor de 
texto Word. Começamos, então, o estudo para averiguar se esse 
processo de mineração poderia auxiliar o aprendiz com um 
recurso de rascunho de seu texto, por meio de um modelo de grafo 
que apoiasse a estruturação de sua narrativa. Adiante, foi iniciado 
o processo de produção de textos por parte dos alunos, baseado na 
análise do grafo proveniente da fanfiction lida por seu colega. 

A partir de uma análise descritiva e interpretativista do processo 
de realização dessa experiência, assim como através de 
questionários, foram examinados indícios que indicam como a 
proposta da tarefa com a ferramenta digital influencia na 
produção. Todas as ações dos alunos do primeiro grupo foram 
gravadas a partir de uma ferramenta de captura de tela, Debut 
Video Capture Software7, através da qual os movimentos do 
usuário na tela são registrados em vídeo. Esse processo de 
gravação não foi possível com o segundo grupo da pesquisa, visto 
se tratar de uma turma a distância. O procedimento de instalação 
do programa, gravação do vídeo e retorno ao pesquisador exigiria 
mais horas de prática por parte dos alunos, em relação à 
familiarização com a tecnologia.  

A seguir, segue uma tabela com a descrição de algumas ações 
tomadas pela aluna Fátima8 ao editar a aba de conceitos do Sobek, 
antes de produzir o grafo destinado à aluna Laís. 

 

Quadro 1. Parte das ações tomadas pela aluna Fátima ao criar o 

grafo 

Tempo Ações do aprendiz 
15:279 – 15:35 Fátima escolhe a fanfiction 

Jumping to Conclusions10, sobre 
o seriado Friends, do site 
Fanfiction.net. 

15:36 – 18:04 Fátima seleciona e copia a 
história, antes de colá-la na 
página inicial do Sobek.  

18:05 – 18:15 Fátima clica na opção Extrair 
Conceitos da ferramenta e analisa 
as relações que foram 
estabelecidas automaticamente 
pelo recurso de mineração.   

                                                                 
7 O download do programa Debut Video Capture Software pode ser realizado no 

seguinte link:  
< http://www.nchsoftware.com/capture/index.html> Acesso em 20 nov. 2012.  
8 Por razões éticas de pesquisa, todos os nomes citados neste trabalho são fictícios.  
9 Essa ação ocorre aos quinze minutos e vinte e sete segundos de gravação.  
10 Fanfiction disponível no seguinte link: < 

http://www.fanfiction.net/s/5958915/1/Jumping_to_Conclusions>. Acesso em: 02 
jul. 2011.  

18:16 – 20:00 Fátima edita a aba Conceitos, 
criando novas relações entre 
termos e removendo alguns 
conceitos.  

20:01 – 20:38 Fátima clica em Gerar Grafo e 
observa a imagem.   

20:39 – 21:12 Fátima retorna à Base de 
Conceitos (Concept Base) do 
Sobek e edita mais termos.   

21:13 – 21:39 Fátima clica em Gerar Grafo e 
observa a imagem.  

 
A aprendiz analisa a sua compreensão de leitura, conforme vai e 
volta ao texto, alternando sua leitura com a construção do grafo. 
Ela lê novamente o texto original, comparando os conceitos 
apresentados no grafo às relações semânticas estabelecidas em 
rede entre os termos da história. Portanto, ela retorna ao texto e 
pratica uma leitura mais atenta, de modo a estabelecer relações 
coerentes entre os termos destacados pelo software de mineração. 
Após a utilização do minerador, a gravação da tela indica que a 
leitura parece ser mais atenta, visto que a aluna acompanha a 
página, usando a barra de rolamento, levando um tempo maior 
para ler a história. Além da evidência do programa de gravação, 
esses momentos de leitura puderam ser confirmados devido à 
presença da pesquisadora em sala de aula, no momento da geração 
de dados. Esse processo de releitura, tanto em língua materna 
quanto em LE, pode auxiliar a compreensão dos textos [30]. Por 
isso, a frequência com que o aprendiz retornava ao texto original é 
um dos índices de análise deste trabalho. A memória permite que 
o leitor transfira o que foi entendido durante o primeiro 
“encontro” com o texto para os “encontros” seguintes, motivando 
uma leitura mais rápida [30]. De fato, observamos que as leituras 
posteriores à primeira de cada aluno eram mais breves. Alunos 
mais iniciantes na língua precisam ler mais devagar ou reler o 
texto, de modo a ter recursos de memória disponíveis para o 
desenvolvimento de uma coerente representação mental do texto 
[30]. 

Durante a gravação vemos, assim, uma tentativa de compreensão 
mais profunda do texto, de maneira que os conceitos do grafo 
estejam interligados e sejam significativos no momento de edição 
dos termos. Quando confrontados com o grafo do Sobek, os 
aprendizes precisam formular interpretações sobre essa imagem, 
de modo a aproximá-la da representação mental que criaram sobre 
um determinado tópico, a partir da história lida. Esse processo 
pode, então, embasar a prática de leitura do aluno, o que depois 
também auxiliará na produção escrita.  

Conforme os depoimentos, coletados a partir do questionário, 
pode-se observar como foi a percepção dos aprendizes em relação 
a essa experiência. Usamos, então, a técnica de codificação de 
pesquisa qualitativa [24], a fim de averiguar as opiniões dos 
alunos. Referente a uma questão sobre aspectos positivos e 
negativos, seguem abaixo algumas opiniões.  
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Quadro2. Respostas à questão 1 do questionário 

Depoimentos Codificação 

Vinícius: Como aspecto positivo, a 
produção textual. Não houve 
aspecto negativo. 

Produção textual (código In 
Vivo) 

Fátima: Achei a tarefa muito 
interessante, pois fez com que 
exercitássemos nossa criatividade 
(para a construção da narrativa), e 
nossas habilidades em escrita em 
inglês. 

Criatividade (código In 
Vivo) 

Produção textual (código 
descritivo) 

Prática em LE (código 
descritivo) 

Laís: Eu achei interessante ter que 
criar uma nova história a partir de 
um gráfico, pois nele estava as 
informações que o outro colega 
tinha coletado. O mais interessante 
é poder escrever a partir das nossas 
perspectivas perante palavras 
aleatórias, o que pode sair dali de 
palavras genéricas.Eu achei muito 
interessante.  

Participação do colega 
(código descritivo) 

Nossas perspectivas 
(código In Vivo) 

 

Ângelo: Eu achei o sistema de 
conceitos um tanto confuso, mas 
pelo menos eu pude escrever. 

Sistema com problemas 
(código descritivo) 

Otávio:a) Familiarizar-se com a 
diversidade/singularidade dos 
textos em inglês das narrativas 
fanfiction; b) Positivo o desafio da 
leitura em uma história escolhida 
na hora, e depois destacar as 
palavras mais significativas na 
concepção do enredo; c) Instigante 
trabalhar com termos destacados 
por outro colega, do texto lido por 
ele e conteúdos por mim 
desconhecidos e com eles elaborar 
a minha narrativa. 

Familiarização com o 
gênero (código descritivo) 

Edição de termos (código 
descritivo) 

Participação do colega 
(código descritivo) 

 
A partir das codificações, observamos que os alunos enfatizam o 
processo de produção textual e exploração da criatividade na 
elaboração de fanfictions. De fato, a criatividade é um dos 
aspectos fundamentais na composição desse gênero textual, o qual 
é novo para alguns alunos que admiram o processo de 
familiarização com esse novo gênero. Dessa forma, a prática em 
LE é observada pelo próprio aluno que considera essa tarefa uma 
forma válida de praticar a língua. Apesar de não haver escrita 
coletiva de fato, a participação do colega é salientada por dois 
alunos, mesmo que haja um foco nas perspectivas dos alunos ao 
criarem o texto individualmente. Há uma crítica a alguns 
problemas quanto ao processo de edição, os quais já foram 
solucionados na versão mais atualizada do Sobek (que estava em 
processo de atualização na época da geração de dados). Mesmo 
com essas dificuldades, a edição de termos é vista como um 
aspecto positivo que permite o trabalho com palavras-chave. 

 

6. CONCLUSÕES 
Assim, as experiências em ambos os grupos propiciaram a 
aplicação de uma abordagem focada na produção textual, mediada 
pela mineração. A partir da análise dessa tarefa, observou-se que 
os grafos gerados pela ferramenta de mineração de texto 
desempenharam um papel importante na análise das fanfictions e 
subsequente produção de textos, por parte dos aprendizes. Os 
dados fornecidos pelos participantes dessa experiência indicam 
que os grafos os ajudaram a refletir e criar uma imagem mais clara 
das histórias que estavam prestes a escrever. O grafo representa, 
então, uma figura gráfica capaz de revelar uma representação 
concisa de um texto. A análise dessas imagens os fez ir e voltar 
aos textos originais, a fim de melhor compreendê-los e criar uma 
representação mais completa das histórias para seus pares. Além 
disso, a escrita de fanfictions baseada no grafo também 
demonstrou ser uma forma diferenciada de produção, apoiada em 
palavras-chaves ou ideias centrais.   

Uma vez que todos os participantes desta pesquisa eram 
professores atuantes ou professores em formação, a reflexão sobre 
o letramento também parte para seus contextos individuais de 
atuação. Por isso, é interessante que os professores passem pelo 
papel de alunos, aprendendo questões sobre diferentes gêneros 
textuais e diversos usos da tecnologia (conforme os dois grupos 
de alunos desta experiência), para então refletirem sobre seu 
próprio planejamento didático. Visto que ambos os grupos eram 
constituídos por professores em formação ou já atuantes, os seus 
papéis na pesquisa não eram apenas de aprendizes. De certa 
maneira, eles refletiram sobre como adaptar suas salas de aula ou 
futuros contextos de ensino para tarefas significativas mediadas 
pela tecnologia. 

Dado o caráter volúvel do processo de aprendizagem, não há 
como evidenciar nas produções individuais dos alunos 
participantes dessa pesquisa que ocorreu letramento em LE a 
partir de uma tarefa pedagógica. De fato, a partir da participação 
nesse estudo eles puderam experimentar práticas de letramento 
diferenciadas, inclusive refletindo como aplicá-las com seus 
alunos. Não há a intenção de provar aqui que a tarefa e a 
ferramenta foram responsáveis pelo desenvolvimento da LE 
através de experiências únicas. Isto é, cada aluno trouxe seus 
conhecimentos prévios, seu conhecimento sobre a língua (que 
pode ter modificado ou não, decorrente não apenas dessa, mas de 
diversas práticas de letramento das quais fazem parte 
diariamente). Apenas um estudo longitudinal avaliaria se a tarefa 
pode provocar mudanças nos níveis de letramento do aluno e 
mesmo assim é difícil precisar esse impacto, visto que o indivíduo 
não fica confinado a uma sala de aula ou a um laboratório 
experimental. Ele passa por diversas interações sociais e ocasiões 
de letramento extraclasse as quais influenciam no processo de 
aprendizado.  

No ensino mediado por computador, é essencial que o professor, 
além das ferramentas, também seja um aliado do aluno, de modo a 
construir tarefas passíveis de incentivar o desenvolvimento do 
aprendiz. Tais ações podem ser fomentadas a partir de tarefas 
disparadoras de reflexão e produção, desafiando o aluno que lida 
com as ferramentas tecnológicas. O recurso tecnológico por si só 
não é o ator principal de um enredo que inclui indivíduos lidando 
com diversos letramentos em sala de aula e em contextos 
exteriores. Os professores e os alunos são os reais mediadores 
desse processo constante de ensino e aprendizagem, e a partir de 
interações e práticas de letramento significativas é possível que 
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mais oportunidades de aprendizado surjam.  

 

7. REFERÊNCIAS 
 
[1] BARTON, D.; HAMILTON, M. (2000). Literacy practices. In: 

BARTON, D.; HAMILTON, M; IVANIC, R. (Ed.). Situated 
literacies: reading and writing in context. New York: 
Routledge. p.7-15. 

[2] BLACK, R. (2006). Language, culture, and identity in online 
fanfiction. E-Learning and Digital Media, v.3, n.2, p. 170-
184.  

[3] BLACK, R. (2007). Digital design: English language learners 
and reader reviews in online fanfiction. In: KNOBEL, M.; 
LANKSHEAR, C. (Ed.). A New Literacies Sampler. New 
York: Peter Lang. p. 115- 136.  

[4] BLACK, R. (2008). Adolescents and online fan fiction. New 
York: Peter Lang.  

[5] BLACK, R. (2009). Online fanfiction, global identities, and 
imagination. Research in the Teaching of English, v. 43, n. 4, 
p. 397-425.  

[6] FELDMAN, R.; SANGER, J. (2006). Text Mining Handbook. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

[7] GEE, J. (1996). Social linguistics and literacies: ideology in 
discourses. London: Falmer.  

[8] GEE, J. (2012) New digital media and learning as an 
emerging area and “worked examples” as one way forward. 
London: The MIT Press.  

[9] GROBELNIK, M.; MLADENIC, D.; JERMOL, M. (2002). 
Exploiting text mining in publishing and education. In: 
ICML-2002 WORKSHOP ON DATA MINING LESSONS 
LEARNED, 2002, Sidney. Proceedings of the ICML-2002 
Workshop on Data Mining Lessons Learned , p. 34-39. 

[10] HIPPNER, H.; RENTZMANN, R. (2006). Text mining. 
Informatik Spectrum, v. 29, n.4, p. 287-290.   

[11] KERN, R.; WARSCHAUER, M. (2000). Theory and 
practice of network-based language teaching. In: 
WARSCHAUER, M.; KERN, R. (Ed.). Network-based 
language teaching: concepts and practice. New York: 
Cambridge University Press. p. 1-19. 

[12] KLEMANN, M. Apoio à produção textual por meio do 
emprego de uma ferramenta de mineração de textos. 2011. 
95 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.  

[13] LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. (2003). New literacies: 
changing knowledge and classroom learning. Buckingham: 
Open University Press. 

[14] LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. (2007). Sampling “the 
new” in new literacies. In: KNOBEL, M.; LANKSHEAR, C. 
(Ed.). A new literacies sampler. New York: Peter Lang 
Publishing. p. 1- 24. 

[15] LORENZATTI, A. SOBEK: uma ferramenta de mineração de 
textos. Trabalho de conclusão de curso. 2007. Trabalho de 
conclusão (Graduação em Ciências da Computação) – 
Universidade de Caxias do Sul, RS, 2007.  

[16] MACEDO, A. Rede de Conceitos: Uma ferramenta para 
contribuir com a prática pedagógica no acompanhamento da 
produção textual coletiva. 2010. 206 f. Tese (Doutorado em 
Informática na Educação) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2010. 

[17] MACEDO, A.; BEHAR, P.; REATEGUI. E. (2011). Rede de 
conceitos: tecnologia de mineração de texto para apoiar 
práticas pedagógicas no acompanhamento da escrita coletiva. 
Revista Brasileira de Informática na Educação, v.19, p. 4-
17.  

[18] MACEDO, A. ; REATEGUI, E. ; LORENZATTI, A.; 
BEHAR, P. Using text-mining to support the evaluation of 
texts produced collaboratively. In: 9TH WORLD 
CONFERENCE ON COMPUTERS IN EDUCATION, 2009, 
Bento Gonçalves. Education and technology for a Better 
World: selected papers of the 9th World Conference on 
Computers in Education, 2009, p. 368-377. 

[19] MANOLI, P.; PAPADOPOULOU, M. (2012). Graphic 
organizers as a reading strategy: research findings and issues. 
Creative Education, v. 3, n. 3, p. 348-356.  

[20] McARTHUR, D.; CROMPTON, H. (2012). Understanding 
public-access cyberlearning projects using text mining and 
topic analysis. Journal of the American Society for 
Information Science and Technology, v.63, n.11, p. 2146-
2152.  

[21] NUNAN, D. (1989). Designing tasks for the communicative 
classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 

[22] REATEGUI, E.; KLEMANN, M.; FINCO, M. Using a text 
mining tool to support text summarization. In: IEEE 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED 
LEARNING TECHNOLOGIES (ICALT), 2012, Roma. 
Proceedings of the IEEE International Conference on 
Advanced Learning Technologies (ICALT), 2012, p. 607-
609.  

[23] ROMERO, C.; VENTURA, S. (2007). Educational data 
mining: a survey from 1995 to 2005. Expert systems with 
applications, v. 33, n. 1, p. 135-146. 

[24] SALDAÑA, J. (2012). The coding manual for qualitative 
researchers. Los Angeles: Sage.  

[25] SCHENKER, A. Graph-Theoretic techniques for web 
content mining. 2003. 146 f. Tese (Doutorado em Ciências 
da Computação) - University of South Florida, Tampa, 2003. 

[26] SEVINDIK, T.; DEMIRKESER, N. (2010). Digital mining 
applications in distance education environments. Scientific 
research and essays, v.5, n.21, p. 3213-3221.  

[27] STONE, J. (2007). Popular websites in adolescents’ out-of-
school lives: critical lessons on literacy. In: LANKSHEAR, 
C.; KNOBEL, M. (Ed.) A new literacies sampler. New York: 
Peter Lang. p. 49-65. 

[28] STREET, B. (1984). Literacy in Theory and Practice. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

[29] STREET, B. (1995). Social Literacies. New York: Longman, 
1995. 

[30] THOMAS, H.; HEALY, A. (2012). A comparison of 
rereading benefits in first and second language reading. 
Language Learning, v.62, n.1, p. 198-235.  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

217

 Regras sintáticas livres de contexto na correção 
automática de Unidades de Leitura  

Giancarlo Dondoni Salton 
Universidade Federal da Fronteira Sul 

Campus Chapecó - SC 
+55 049 2049 1401 
giancds@gmail.com 

Cláudia Finger-Kratochvil 
Universidade Federal da Fronteira Sul 

Campus Chapecó - SC 
+55 049 2049 1401 

cf-k@uffs.edu.br 

Carlos Andrei Carniel 
Universidade Federal da Fronteira Sul 

Campus Chapecó - SC 
+55 049 2049 1401 

carlos.andreic@gmail.com 
Braulio Adriano de Mello 

Universidade Federal da Fronteira Sul 
Campus Chapecó - SC 

+55 049 2049 1401 
braulio@uffs.edu.br 

  
RESUMO 
A avaliação da compreensão leitora em seus diferentes níveis de 
proficiência tem utilizado tarefas que possibilitam a utilização de 
respostas abertas. No entanto, este tipo de tarefa requer esforço 
maior especialmente na etapa de correção das respostas, exigindo 
inclusive mais de um avaliador capacitado para a tarefa. Essa 
demanda, por sua vez, aponta para a necessidade do 
desenvolvimento e uso de instrumentos que permitam automatizar 
o proceso de correção, desde que níveis aceitáveis de acurácia 
sejam alcançados. Este trabalho apresenta a especificação e 
implantação de uma ferramenta para correção automática de 
questões abertas, no contexto da avaliação de proficiência leitora, 
observadas as recomendações de padrões internacionais e a 
composição de Unidades de Leitura, utilizando regras livres de 
contexto para a reconhecimento das estruturas lexicais e sintáticas 
das respostas e subsequente pontuação.  

ABSTRACT 
Some kinds of assessments, such as reading proficiency, needs 
essay questions. However, this kind of assignment needs higher 
efforts on the evaluation step, characteristic who justifies the 
development and use of tools to automatize this task, since some 
levels of accuracy could be obtained. This work presents the 
specification and implementation of an automated scoring 
software to essay questions, on the context of proficiency in 
reading, observed international standards and the Reading Units 
technique, using context-free grammars to recognize structures 
and subsequent scoring. 

Categories and Subject Descriptors 
I.2.7 Natural Language Processing  
K.3.1 Computer Uses in Education 

General Terms 
Algorithms, Design, Languages, Verification. 

Keywords 
Reading comprehension, Essay Question, Automated scoring, 
Context-free grammar, Reading Assessment.  

1. INTRODUÇÃO 
O uso de questões discursivas ou abertas é indispensável para 
muitos tipos de avaliação, como por exemplo, da proficiência em 
leitura. Em contrapartida, considerando a alta demanda de atenção 
e cuidado na correção desse tipo de questões, o esforço humano 
necessário pode inviabilizar testes baseados em questões abertas, 
especialmente, quando se intenciona a mensuração de um 
conjunto de competências e se amplia o contingente de 
participantes a ser testado e avaliado, buscando a confiabilidade 
da leitura dos dados, para o estabelecimento de metas e 
planejamento de ações,  tendência das políticas educacionais 
nacionais e internacionais. A dificuldade se instaura diante da 
necessidade de equipes muito bem treinadas para a realização de 
correções com o máximo de consonancia no proceso de avaliação 
dos dados, implicando em elevados esforços de manutenção desse 
conjunto de profissionais.  

Considerando que o uso de referenciais para padronização de 
criterios de correção ou avaliação favorece a construção e uso de 
regras para correção, este trabalho apresenta uma abordagem para 
a avaliação automática de respostas discursivas baseadas no 
conceito de linguagens livres de contexto. No escopo do trabalho 
foi construída uma ferramenta que, a partir de uma gramática livre 
de contexto específica para cada questão, realiza mapeamento de 
palabras-chave de cada resposta e atribui conceitos a partir de 
respostas de referência padronizadas e previamente validadas. O 
software que executa a correção de respostas utiliza regras 
descritas em gramática livre de contexto, específicas para cada 
questão. Os experimentos realizados com respostas que foram 
submetidas à correção humana demonstraram níveis de acerto 
acima de 96%.  

O artigo apresenta, inicialmente, os fundamentos e características 
do conceito de unidade de leitura para avaliação de proficiência 
leitora (compreensão leitora), a partir de critérios empregados em 
FINGER-KRATOCHVIL (2010) [6], baseado no Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, OCDE (2002, 
2010) [3][4]. Na seção 3, discute o uso de linguagens livres de 
contexto como instrumento base para correção de questões 
discursivas. Na seção 4, apresenta a arquitetura e implementação 
do software para correção atuomática de ULs desenvolvimento do 
trabalho. A última seção 5 apresenta um experimento com o uso 
da aplicação. Seguem, ainda, algumas considerações finais e 
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desdobramentos futuros desta pesquisa e referências 
bibliográficas.  

2. AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA 
LEITORA POR MEIO DE UNIDADES DE 
LEITURA: COMPLEXIDADE E DESAFIOS  
Considerando os resultados da participação do Brasil, desde a 
primeira edição do PISA, em 2000, os resultados das avaliações 
nacionais a respeito da leitura e a crescente necessidade de 
entender melhor a construção da competência leitora ao longo da 
escolarização e seus reflexos diretos na construção de 
conhecimentos, incluindo-se o âmbito universitário, desde 2005, 
temos dedicado atenção ao desenvolvimento de estudos e 
pesquisas que possibilitem ampliar a compreensão dos processos 
envolvidos em torno do tema. O presente trabalho é decorrente da 
compreensão interdisciplinar da área de estudos da leitura e da 
necessidade de criar caminhos que permitam entrelaçar, no Brasil, 
cada vez mais, áreas afins, visando a avanços que possam ser 
traduzidos e transpostos de forma efetiva ao espaço acadêmico, 
independente do nível de escolarização, ou seja, da educação 
básica à universidade. 

Inicialmente, em 2004, conhecer a proficiência em leitura do 
aluno universitário ingressante a fim de melhor trabalhar o seu 
desenvolvimento era uma das metas dos trabalhos de pesquisa. Na 
ocasião, a primeira lacuna detectada foi a ausência de um teste 
que pudesse ser aplicado para isso. Utilizamos as questões da 
amostra do próprio PISA, cedidas pelo INEP, para a primeira 
testagem. Contudo, entendemos ser necessário restringir os 
gêneros para uma compreensão mais focada dos textos que 
circulam no início da graduação, principalmente o informativo. 
Embasados nos princípios do PISA, partimos, então, para a 
criação de Unidades de Leitura, doravante ULs, sua testagem 
piloto, até a validação do instrumento por meio de análise 
estatística [6]. Esse processo revelou-se extremamente laborioso. 
Eram necessários textos com grau de legibilidade semelhante 
(readability) [10], e detectou-se reduzida pesquisa na área em 
língua portuguesa. Além disso, a elaboração de questões relativas 
a esses textos que, por sua vez, comporiam as tarefas nas ULs, 
demandou a apropriação de um vasto referencial teórico sobre a 
complexidade dos domínios e habilidades envolvidos no 
processamento em leitura e a transformação desse conhecimento 
em tarefas de acordo com a maturidade dos participantes e 
respectiva escolarização, i.e., acadêmicos iniciantes. Assim, 
optamos por trabalhar com foco em três dimensões e seus 
respectivos níveis que os padrões internacionais têm proposto 
para a avaliação da competência leitora, ou seja, "Recuperação da 
Informação"–RI, "Interpretação da Informação"– II e "Reflexão e 
Avaliação da Informação" –RA. Elaboramos um instrumento 
composto de três ULs, com três textos e 18 questões com 
respostas abertas (nove) e fechadas (nove), nos diferentes 
domínos–RI, II, RA. Esse instrumento passou por teste piloto e 
avaliação de especialistas para a sua calibragem e composição de 
orientações para sua correção, visando à possível aplicação 
posterior por outros pesquisadores, mantendo-se a confiabilidade 
e a memória.  

Dessa forma, após a construção das ULs, um dos aspectos que 
demandou grande atenção e cuidado foi a correção das questões 
abertas. Mais de um momento de análise foi realizado. 
Especialistas em leitura fizeram a análise do instrumento e dos 
critérios de correção. Posteriormente, fizeram a correção 

individualmente e discutiram dúvidas e suas possíveis respostas a 
fim de elencar, para além dos critérios de correção, exemplos de 
respostas modeladas a partir das respostas apresentadas pelos 
próprios participantes. Esse proceso resultou na percepção de 
palavras-chave e sintagmas comuns entre as respostas que, por sua 
vez, deveriam estar presentes a fim de que a tarefa fosse avaliada 
como adequada. A metodologia mostrou-se eficaz e eficiente; 
contudo, sua aplicação, restrita a grupos pequenos de 
participantes, devido à demanda de trabalho para a análise e 
correção que cada testagem gera, sendo também necessário a 
permanência de uma equipe de pesquisadores treinada e atuando 
em parceria – para a averiguação das respostas, por exemplo –, 
fatores que podem vir a limitar a continuidade e desdobramentos 
dos estudos (ampliação do banco de itens, criação de novas ULs a 
partir de outros gêneros, aplicação e correção das ULs por 
professores sem equipe especializada para suporte, elaboração de 
novos instrumentos para outras esferas da educação, 
especialmente, a educação básica, entre outros).  

A partir dessa experiência, ficou-nos evidente a necessidade de 
somar a construção de um instrumento paralelo que permitisse a 
aplicação a um quantitativo maior de participantes, inicialmente, e 
que também viesse, no futuro, a permitir a autonomia da aplicação 
das ULs, em outros espaços acadêmicos, como um recurso de 
sondagem e planejamento, visando ao desenvolvimento das 
competências e habilidades em torno do complexo processo da 
leitura. Dessa forma, a partir do banco de dados composto ao 
longo da validação do instrumento, isto é, as ULs com seus textos 
e tarefas, passamos a estudar as possibilidades de construção de 
uma interface que permitisse a correção das atividades propostas, 
com base em possíveis padrões de resposta e elementos 
sintagmáticos com saliência perceptual factíveis nas tarefas e nos 
exemplos de respostas.  

Tratando de questões abertas, nas três dimensões que os padrões 
internacionais têm proposto para a avaliação, ou seja, RI, II e RA, 
e os diferentes níveis de complexidade no âmbito de cada um 
desses domínios (veja [3] OCDE, 2002 e [6] FINGER-
KRATOCHVIL, 2010) e considerando a formulação das respostas 
modelo, entendemos que quanto mais textual e direto for o 
trabalho com a informação, mais plausível são as possibilidades 
de elaboração de regras que permitam a avaliação automática das 
tarefas. Consequentemente, a dificuldade se coloca proporcional 
ao trabalharmos com tarefas que envolvem a dimensão "Reflexão 
e Avaliação da informação”, em níveis mais altos, pois a 
previsibilidade das respostas diminui em função da mobilização 
de conhecimento prévio do leitor (i.e., conhecimento de mundo, 
conhecimento linguístico, conhecimento textual), oriundo de 
fontes anteriores e externas ao texto e que devem implicar em 
diversas justificativas de ponto de vista (OCDE, 2002).  

Por esas razões, escolhemos para o início dos trabalhos, a Q3 da 
UL03, instanciada no domínio "Recuperação da Informação", o 
mais dependente de informações contidas na própria tarefa (i.e., 
texto e questão), aspectos que ampliam a automatização da 
correção. Contudo, a Q3 possui duas divisões em sua pontuação 
para a sua avaliação, dependendo dos elementos apresentados na 
resposta formulada pelo participante, e encontra-se nos níveis 4 e 
5, os mais complexos para qualquer um dos três domínios–RI, II e 
RA. Em seu escopo, a Q3 demanda a integração de diferentes 
partes do texto, para inferir qual(is) a(s) informação(ões) é(são) 
mais importante(s) para a resolução da tarefa. Seu detalhamento 
encontra-se na seção 5 quando discutiremos a aplicação do 
corretor às respostas do banco de dados.  
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3. USOS DE RECONHECEDORES 
SINTÁTICOS BASEADOS EM 
LINGUAGENS LIVRES DE CONTEXTO 
Na hierarquia de linguagens de Chomsky [8] as linguagens ditas 
livres de contexto são utilizadas para representar características 
sintáticas de sentenças. Essas características podem ser descritas 
na forma de regras gramaticais que, então, são utilizadas nas 
atividades de geração ou de reconhecimento [7] de sentenças. Os 
reconhecedores verificam se uma determinada sentença atende as 
regras sintáticas, descritas na forma de gramáticas, da linguagem a 
que pertencem. Os geradores, a partir das regras das linguagens, 
são capazes de gerar sentenças válidas.  

O uso de recursos geradores e reconhecedores remete, 
principalmente, para a área de linguagens formais que trata das 
teorias fundamentais para o tratamento de linguagens de 
programação. No entanto, os conceitos e especificações de 
hierarquia de linguagens têm sido utilizados para uma vasta 
variedade de aplicações. Entre elas, tratamento de processamento 
de dicionários e tradução automática [12], seqüenciamento de 
DNA [11] e processamento de linguagem natural [2]. 

O processamento de linguagem natural, tema de interesse deste 
trabalho, esta fundamentado na especificação de estratégias para 
interpretar diferentes estruturas de sentenças. Essas estruturas, nas 
linguagens naturais, não seguem formalismos rigorosos, 
característica que aumenta complexidade para a construção de 
analisadores, ou corretores, automatizados baseados em 
formalismos de linguagens.  

Nesse trabalho, as regras sintáticas utilizadas para a correção de 
respostas discursivas são construídas a partir de respostas de 
referencia. A partir destas respostas, as regras precisam ser 
especificadas de modo que o mapeamento das respostas, realizado 
pelo instrumento de correção, alcance um estado final de acordo 
com a pontuação adequada para a resposta. Um estado final pode 
ser interpretado como um estágio de correção, após a leitura da 
resposta inteira, que atribuí uma pontuação ou um erro para a 
resposta. 

Nesse modo de uso o formalismo não permite processar, por 
exemplo, concordância de gênero e número. No entanto, para os 
propósitos de correção de respostas, conforme objetivo do 
trabalho, esta restrição não interfere nas etapas necessárias para 
atribuir pontuação às respostas.  

4. ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO 
DO SOFTWARE DE CORREÇÃO 
AUTOMÁTICA  
Em processadores sintáticos de linguagens, o reconhecimento de 
cadeias válidas, ou sentenças, é processado através do 
mapeamento (transição de um estado origem para um estado 
destino) dos tokens (palavras) conforme regras sintáticas descritas 
em uma tabela de parsing. Esta tabela é construída a partir da 
gramática gerativa livre de contexto. O mapeamento da tabela de 
parsing requer procedimento algorítmico específico de acordo 
com a técnica de reconhecimento utilizada, considerando as 
seguintes posibilidades: LSR, LS e LR (incluir 
referencia/Braulio). Na construção do corretor automático de 
respostas para as ULs, apresentado neste trabalho, foram 
utilizadas técnicas alternativas de mapeamento da GLC 
(Gramática Livre de Contexto) com o objetivo de flexibilizar o 

uso dos mesmos módulos de software para aplicar as regras de 
diferentes gramáticas. A necessidade de uma GLC específica para 
tratamento de cada questão das ULs, resultando em dois 
principios básicos para a continuidade e desenvolvimento de 
trabalhos futuros, tem sido a principal justificativa para esta 
decisão de projeto nessa primeira versão do instrumento de 
reconhecimento.  

O processo de correção ou reconhecimento de respostas é 
exemplificado na Figura 1. Nele, a aplicação, inicialmente, obtém 
as respostas e as produções da gramática. Em seguida, a aplicação 
chama uma instância do objeto Processador, enviando a ele as 
respostas e produções obtidas. O objeto processador desmembra a 
resposta em seus tokens, valida as respostas e as repassa, junto 
com as produções da gramática, para uma instância do objeto 
Pontuador. Este objeto, então, realiza as comparações e atribui as 
pontuações para cada resposta. 

 
Figura 1. Procedimento para reconhecimento de respostas 

 

A linguagem de programação Scala, utilizada na implementação, 
possui um recurso denominado “Case Classes” (identificado como 
feature). Este recurso permite que módulos (ou classes) da 
aplicação sejam estendidos e posteriormente utilizados como 
comparação em cláusulas, do tipo match, recurso similar ao 
recurso de “condições aninhadas” usado em programação. Essas 
cláusulas permitem verificar a ocorrência das palavras chave nas 
respostas, durante o processamento da correção, sem estabelecer 
requisitos de ordenação na ocorrência.  

Para atender ao modelo das Case Classes, foi criada uma classe 
abstrata denominada “Producao”, que não possui nenhum campo 
variável ou métodos. Esta classe foi estendida em duas novas 
classes, a “ProducaoTerminal” e a “ProducaoNaoTerminal”, 
respectivamente. No reconhecimento das respostas, a primeira 
permite o tratamento dos tokens (palavras) e a segunda permite o 
tratamento dos estados (estágios de correção). Os estados são 
utilizados para identificar a pontuação de cada resposta após a 
aplicação das regras descritas na GLC. 

A classe “ProducaoTerminal” controla os terminais da gramática. 
Ela é composta por um atributo chamado código, no formato 
String, que representa um símbolo não terminal e por um atributo 
no formato lista de Strings, que representa os tokens da gramática. 
A classe “ProducaoNaoTerminal” preocupa-se em gerar os 
estados da gramática para processamento da correção. Ela é 
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composta por um código no formato String que representa o 
símbolo não-terminal ao qual ela corresponde e por uma lista de 
“Producoes”. As produções de uma GLC descrevem as regras de 
correção.  

Uma classe chamada “Resposta” foi desenvolvida para modelar os 
dados, com as respostas dos participantes, em transcrição ipsis 
litteris, constituintes do banco de dados sobre o desempenho de 
estudantes universitarios na área de leitura. Essa classe possui três 
campos: um identificador numérico, um campo String que 
armazena a resposta a ser corrigida e outro campo numérico que 
indica a pontuação dada na correção de referência (resultado da 
correção manual para comparação). Esta classe também possui um 
campo que recebe o resultado da correção realizada pela 
aplicação. A classe "Resposta" possui um procedimento que 
atribui a pontuação resultante da correção automática realizada 
pela aplicação. O resultado é mantido em uma módulo 
denominado “Respostas”. 

A aplicação possui dois módulos principais, o “Processador” e 
“Aplicacao”. O primeiro realiza as ações de correção e o segundo 
exibe os resultados realizando o comparativo com o resultado da 
correção de referência de cada resposta. Neste trabalho de 
comparação, a aplicação identifica se a resposta possui, em 
qualquer ordem, os tokens definidos pelas regras descritas na 
gramática. O atendimento integral das regras gera pontuação “2”, 
o atendimento parcial pontuação “1”, e o atendimento insuficiente 
pontuação “0”. Os critérios de correção são totalmente 
controlados nas regras da gramática. Esta característica é 
fundamental para que a mesma aplicação possa ser utilizada, de 
forma flexível, no reconhecimento das respostas de quaisquer 
outras questões bastando, para isso, construir as regras sintáticas 
específicas para reconhecimento das respostas de cada questão.  

5. APLICAÇÃO DO CORRETOR 
AUTOMÁTICO EM QUESTÕES DE 
DIMENSÃO DOIS  
Conforme mencionamos, anteriormente, o corretor automático de 
ULs foi aplicado às respostas coletadas na aplicação da Questão03 
[6], UL03. A questão, "Porque os cogumelos serão mais 
conhecidos no futuro do que o são hoje? Justifique sua resposta 
com dados do texto, se possível”, considera em sua pontuação 
máxima respostas que localizam e inferenciam qual a informação 
textual é relevante para a resolução da tarefa e fazem referência ao 
fato de que os cogumelos são alvo de pesquisa no mundo todo, 
desde 2003, apontando, ao menos, duas razões diferentes, para a 
ampliação do conhecimento sobre o tema. As respostas poderão 
conter citações diretas do texto, desde que essa não seja a única 
forma de resposta. Por exemplo: os alunos poderão mencionar as 
pesquisas relativas às propriedades nutricionais e/ou 
farmacológicas; as pesquisas que demonstram alguns resultados 
tangíveis com pacientes cancerosos; as publicações de estudos 
feitos com pacientes e/ou na catalogação de diferentes espécies – 
divulgação dos estudos; a formação de grupo de estudos 
multidisciplinar para preservação e uso das espécies estudadas; os 
encontros de pesquisadores; fabricação de medicamentos a partir 
de cogumelos; os avanços biotecnológicos nos estudos.  

Para a pontuação parcial, as expectativas são próximas, pois 
também são consideradas respostas que localizam e inferenciam 
qual a informação textual é relevante para a resolução da tarefa e 
fazem referência ao fato de que os cogumelos são alvo de 
pesquisa no mundo todo, desde 2003; contudo, satisfaz a questão 

o apontar de uma razão apenas, para a ampliação do 
conhecimento sobre o tema. A descrição completa da UL e as 
respostas de referência utilizadas na construção das regras da GLC 
utilizada na automação do processo de correção de respostas à 
Questão03 são apresentadas em [6]. 

A gramática, apresentada na Figura 2, foi elaborada a partir das 
palavras (tokens) esperadas em respostas corretas para a 
Questão03. As palavras que apresentam maior relevância estão 
presentes na maioria das respostas que obtiveram pontuação 
máxima. As palavras de relevância intermediária para a correção 
das respostas, ou de ocorrência menos significativa, foram 
utilizadas para complementar respostas de pontuação máxima ou 
qualificar respostas de pontuação média. Algumas produções da 
gramática possuem o prefixo da palavra – de acordo com 
Formalismos da Linguagem –, desde que a mudança de sufixo não 
comprometa o processo de reconhecimento para pontuação. Por 
exemplo, a regra A possui as palavras 'estud' e 'pesq' que 
permitem o reconhecimento de estudos, estudiosos, pesquisa, 
pesquisador. O software de reconhecimento realiza o tratamento 
de sufixo variável. A implementação de estratégias para 
tratamento de palavras, considerando a variabilidade de sufixo e a 
probabilidade de ocorrência, coloca-se entre as perspectivas de 
continuidade do trabalho.  

A correção é realizada através da verificação da ocorrência de 
símbolos terminais (tokens) da gramática nas respostas dadas e o 
estado final em que se encontra a gramática ao fim da verificação. 
Os símbolos não terminais que dão nome às regras (A,B,C,D,Y,X 
e Z) são identificados pelo reconhecedor automático como 
“estados”. Os estados identificados como estados finais, ou 
estados que coincidem com a leitura do último token da resposta 
corrigida, são utilizados para atribuir pontuação para a resposta 
corrigida.  

Figura 2. Descrição das regras de correção da Q03 da 
UL03 em Gramática Livre de Contexto 

 

Os estados finais são Z e X. O estado final Z indica que a resposta 
deve conter pelo menos um símbolo de cada um dos estados C e 
A. O estado final X indica que a resposta deve conter pelo menos 
um símbolo de cada um dos estados A, Y, e B. Se, ao fim da 
verificação o estado final for Z, a pontuação conferida à resposta 
será “1”. Se o estado final for X, a pontuação será “2”. Não tendo 
sido alcançado nenhum estado final ao fim correção da sentença 
(resposta) fornecida, a pontuação será “0”. 

Respostas que apresentam partes literais do texto deveriam ser 
desconsideradas e receber pontuação 0 (zero), mas a atual 
implementação ainda não oferece recursos para desqualificar estas 

A::= estud |  pesq | sabemos | culinaria | prevencao | descobertas 
B::= remedios | medic | funcionamento | qualidades 
C::= principios | saude | medic | beneficios | conhec | saber 
C::= bem | mundo | recuperacao | terapeutica | farmacologicos 
C::= preservacao | descobertas 
D::= doencas | cogumelos | recentes | beneficios 
Y::= D 
X::= A | Y | B 
Z::= C | A 
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respostas, visto que elas podem apresentar palavras relevantes que 
fazem parte da gramática, e assim, são pontuadas pelo corretor. A 
identificação de respostas com cópia literal do texto, sem 
indicador de citação, também faz parte das perspectivas para 
continuidade do trabalho. 

Respostas também podem fazer uso de transcrições e, contudo, 
não constituírem apenas cópia. Por exemplo, na resposta 45 do 
experimento, “Porque a tendência é que sejam ingeridos por 
indicação médica. Tanto, que estima-se que 12mil espécies de 
fungos produzam corpos de frutificação para serem considerados 
cogumelos, sendo que 2mil são de grande valor para o consumo. 
No Paraná cerca de 1700 espécies já foram catalogadas, mas 
muitas outras ainda devem ser descobertas.”, não existe relação 
entre a primeira frase e a segunda frase, considerando que a 
palavra 'tanto', um conectivo explicativo, deveria introduzir o o 
fato que serviría de argumento, estabelecendo a relação entre as 
sentenças. Além disso, foram utilizados muitos dados de partes 
diferentes do texto que, apesar de não constituírem totalmente 
cópia, não são objetivos a ponto de garantir correção da 
pontuação. O reconhecedor não possui mecanismos 
automatizados o suficiente para interpretar corretamente este tipo 
de construção. Como perspectiva de trabalho para tratamento de 
situações desse tipo, a primeira etapa é capacitar o reconhecedor a 
detectar ou identificar respostas desse tipo gerando, ainda, uma 
demanda para correção manual (professor). 

 
Figura 3. Resultado parcial na execução de um processo de 

correção de respostas para a  Q03 da UL03 
No experimento realizado no escopo do trabalho, 68 respostas 
foram submetidas ao corretor automático. As respostas utilizadas 
integram o banco de dados da testagem mencionada 
anteriormente. Esses dados, especificamente, advén do 
experimento piloto feito para a calibragem das questões e 
utilizado para criar as respostas de referência, assim, como a 
testagem do grupo de pesquisa, transcritos literalmente segundo 
cada participante. A partir desse conjunto de respostas, as regras 
da GLC foram especificadas. A Figura 3 apresenta a interface da 

aplicação utilizada para o acompanhamento do resultado da 
correção. A primeira coluna mostra a resposta atribuída na 
correção manual pelo professor responsável pelo trabalho. A 
segunda coluna apresenta o resultado da correção automática 
realizada pelo corretor. Observa-se a correspondência entre ambas 
as correções, validando, neste experimento, as estratégias de 
correção que utilizam regras sintáticas livres de contexto para 
correção de unidades de leitura. 

Analisemos alguns exemplos. Na resposta 4, “Pois atualmente, 
iniciou-se um pequeno estudo sobre as qualidades e beneficios 
que os cogumelos podem trazer para o ser humano e suas 
doencas, principalmente o cancer. Afirma-se que eles serao mais 
conhecidos futuramente, porque, pesquisas e consequentemente, 
maiores resultados serao obtidos daqui para frente”, 
identificamos a preença de vários dos símbolos esperados para 
uma resposta correta, além da ideia de que resultados serão 
obtidos no futuro (através de pesquisas). Os principais 
argumentos foram utilizados para justificar a resposta, sem a 
utilização de citações ou cópia do texto original. A palavra 
“estudo” se encontra entre as produções de A, “beneficios” entre 
as produções de Y e “qualidades” entre as produções de B. A 
resposta ainda conta com outros símbolos esperados, como 
“pesquisas”, “doencas” e “cogumelos”. Cada uma dessas palavras 
está em pelo menos um estado da gramática que leva ao estado 
final que determina a pontuação 2 (O estado final X). 

Ao observarmos a resposta 15, “Por que estao surgindo algumas 
pesquisas cientificas que permitirao um conhecimento ainda 
maior”, percebemos símbolos requeridos para uma resposta 
correta e a ideia de que as pesquisas avançarão ao longo do 
tempo. Porém, faltam argumentos como o de que os cogumelos 
poderão ser utilizados como medicamentos para a cura de várias 
doenças (o que os tornaria mais conhecidos). A palavra 
“pesquisas” está entre as produções de A e “conhecimento” está 
entre as produções de C. A e C são estados que levam ao estado 
final que determina a pontuação 1 (O estado final Z). 

A análise da resposta 37, permite-nos detectar alguns símbolos da 
gramática.  Entretanto, não apresenta nenhuma informação sobre 
como os cogumelos se tornarão conhecidos e os motivos que 
poderão levar a isso. Vejamos: “Por que o conhecimento da 
populacao na sua grande maioria se reduz ao champignon, nao 
sao informados, ou nao buscam mais informacoes. Contudo, a 
visao dessas pessoas não sao alimentadas. Porem, com o tempo, 
atraves de divulgacos sobre os cogumelos, o aumento da procura 
e o nivel de aceitacao vai progredir”. A palavra “conhecimento” 
está entre as produções de C, e “cogumelos” está entre as 
produções de D. Porém, símbolos encontrados apenas nesses dois 
estados não levam a um estado final. Respostas que terminam sua 
correção sem alcançar um estado final recebem pontuação 0. 

Respostas que apresentam partes literais do texto deveriam ser 
desconsideradas e receber pontuação 0 (zero), mas a atual 
implementação ainda não oferece recursos para desqualificar estas 
respostas, visto que elas podem apresentar palavras relevantes que 
fazem parte da gramática, e assim, são pontuadas pelo corretor. 
Por exemplo, a resposta 12 possui algumas das palavras esperadas 
para uma resposta correta e seu estado final é Z, o que determina 
pontuação 1 no corretor. "Para o medico Ricardo Veronezi, o 
empenho dos pesquisadores em dar credibilidade aos cogumelos 
tem rendido bons frutos. " Hoje a biotecnologia ja viabiliza a 
identificacao de todas as principis ativos dos cogumelos." ' Ainda 
que esse seja um objetivo a longo prazo, o otimismo ja contagia a 
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area de pesquisas.' Mas esta resposta é cópia integral do texto 
original, o que impossibilita uma pontuação maior do que 0, 
mesmo que a ideia copiada do texto seja relevante para respostas 
corretas. A identificação de respostas com cópia literal do texto, 
sem indicador de citação, também faz parte das perspectivas para 
continuidade do trabalho. 

Respostas também podem fazer uso de transcrições, contudo não 
constituem apenas cópia. Por exemplo, na resposta 45 do 
experimento, “Porque a tendência é que sejam ingeridos por 
indicação médica. Tanto, que estima-se que 12mil espécies de 
fungos produzam corpos de frutificação para serem considerados 
cogumelos, sendo que 2mil são de grande valor para o consumo. 
No Paraná cerca de 1700 espécies já foram catalogadas, mas 
muitas outras ainda devem ser descobertas.”. Percebemos que,  
nesta resposta,  não existe relação entre a primeira frase e a 
segunda frase considerando que a palavra 'tanto' deveria expressar 
uma relação de causa entre as duas partes da sentença. Além 
disso, foram utilizados muitos dados de partes diferentes do texto 
que, apesar de não constituírem totalmente cópia, não são 
objetivos a ponto de garantir correção da pontuação. O 
reconhecedor não possui mecanismos automatizados o suficiente 
para interpretar corretamente este tipo de construção. Como 
perspectiva de trabalho para tratamento de situações desse tipo, a 
primeira etapa é capacitar o reconhecedor a detectar ou identificar 
respostas desse tipo gerando, inicialmente, uma demanda para 
correção manual (professor).  

6. CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou a especificação e construção de 
instrumentos computacionais para automatização do processo de 
correção de respostas discursivas utilizando recursos para 
tratamento formal de linguagens livres de contexto. A avaliação 
da proficiência leitora mediante testagem com o uso de Unidades 
de Leitura, metodología embasada nos principios de PISA, gera 
grande demanda quando da aplicação em grandes grupos. Fato 
que  abre margem para variabilidade de interpretação entre 
avaliadores distintos e demora nas correções. São justificativas 
para a construção de instrumentos automatizados.  

A correção um conjunto de respostas discursivas para uma UL 
específica, utilizada como estudo de caso neste trabalho, 
apresentou comportamento satisfatório. As respostas corrigidas 
pela ferramenta apresentaram afinidade acima de 90% em 
comparação com a correção realizada por especialistas humanos 
para as respostas do grupo de controle do estudo de caso.  

Foram encontradas algumas dificuldades, entre elas, meios para 
criar regras sintáticas capazes de discernir entre citações e cópias 
de trechos do texto nas respostas. Outro fator limitante no uso de 
regras no escopo das linguagens livres de contexto, é o tratamento 
de significados distintos para um mesmo token dependendo do 
contexto em que é utilizado. Características que requerem 
tratamento sensível ao contexto.  

Os fatores limitantes identificados durante a construção das regras 
de correção apontam para a continuidade do trabalho em que 
elementos de probabilidade podem ser incorporados aos 
instrumentos de correção. Tais elementos podem auxiliar a 
resolver o problema de ambiguidade citado. Incorpora-se 
probabilidade a uma linguagem livre de contexto adicionando-se 

uma probabilidade de ocorrência a cada uma das produções da 
gramática (as probabilidades de cada produção de um símbolo não 
terminal devem ser, somadas, igual a 1). Então, escolhe-se a 
produção com maior índice probabilístico ao invés de se continuar 
com todas as derivações possíveis para um mesmo token em uma 
produção [13].   
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ABSTRACT 
This paper is part of research on interfaces for computer games 
Neuropsychology. The main theme is Digital Games for children 
with Attention Deficit Disorder and Hyperactivity Disorder 
(ADHD). It’s a systematic review of the literature with the goal of 
to identify the scientific contributions on the topic and summarize 
the existing evidence for the greater quality and reliability of the 
results. The results were carefully sorted and synthesized. This 
paper contributes to the therapeutic area and to the pedagogical 
area. ADHD affects children's learning, social skills, and group 
interaction, which causes problems and disorders in school 
activities. Games developed with purposes of diagnosis and 
therapies can be used in school to improve the performance of 
these patients, helping them develop their cognitive ability. 
Knowing experiences and research findings on the issues involved 
may lead developers of serious games to meet with greater 
ownership and success demands pedagogical and therapeutic 
support. 

RESUMO 
Este trabalho é parte das pesquisas sobre interfaces de jogos 
computacionais para Neuropsicologia e tem como tema principal 
Jogos digitais para crianças com Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH). Trata-se de uma revisão sistemática de 
literatura com o intuito de identificar as contribuições científicas 
sobre o tema e sumarizar as evidências existentes, visando uma 
maior qualidade e confiabilidade dos resultados. Os resultados 
foram classificados criteriosamente e sintetizados. Este estudo 
contribui tanto para a área terapêutica como para a área 
pedagógica. O TDAH afeta o aprendizado das crianças, sua 
sociabilidade e interação em grupos, o que causa problemas e 
transtornos nas atividades escolares. Jogos desenvolvidos com 
objetivos de diagnóstico e de terapias podem ser utilizados nos 
ambientes escolares para melhorar o desempenho desses 
pacientes, ajudando-os a desenvolver sua capacidade cognitiva. 
Conhecer experiências e conclusões de estudos sobre as questões 
envolvidas podem levar os desenvolvedores de serious games a 
atender com maior propriedade e sucesso as demandas 
pedagógicas e de apoio terapêutico. 

Categories and Subject Descriptors 
J.4 [Computer Applications]: Social and Behavioral Sciences; 
Psychology -  ADHD. 

General Terms 
Human Factors 

Keywords 
Jogos Sérios, jogos computacionais, Transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade, TDAH. 

1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho é parte das pesquisas sobre interfaces de jogos 
computacionais para Neuropsicologia do Programa de Pós 
Graduação em Informática da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, na linha de pesquisa sobre Informática Social, e 
tem como tema principal jogos digitais para crianças com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).  

Para fundamentar os trabalhos desta linha de pesquisa é 
necessário identificar as contribuições científicas sobre o tema e 
sumarizar as evidencias existentes, visando uma maior qualidade 
e confiabilidade dos resultados. O principal método de síntese é 
uma revisão sistemática da literatura (RSL). Em contraste com o 
levantamento bibliográfico, uma RSL é uma revisão metodológica 
rigorosa dos resultados da investigação. O objetivo de uma RSL 
não é apenas para agregar toda a evidência existente sobre a 
questão de pesquisa, mas também se destina a apoiar o 
desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidencias úteis para 
os profissionais [15]. 

Há uma grande preocupação entre os profissionais da 
Neuropsicologia, sendo eles psiquiatras, psicólogos e terapeutas 
em adquirir um método eficaz para o diagnóstico de transtornos 
neuropsicológicos como, por exemplo, o Déficit de Atenção e 
Hiperatividade e o Autismo. Não existe atualmente um método 
clínico que identifique pacientes com estes transtornos, pois os 
sintomas possuem graus de intensidade diferentes em cada 
paciente, tornando mais complexo o seu diagnóstico. A forma 
mais comumente empregada pelos profissionais é a aplicação de 
questionários e entrevistas a pessoas envolvidas com os pacientes, 
como professores, colegas, pais e irmãos. Essa imprecisão do 
método diagnóstico pode encaminhar à um resultado falso-
positivo. 

Jogos computacionais têm sido usados como instrumento 
psiocoterapêutico para usuários de diferentes idades, localidades e 
condições [9]. No entanto, grande parte dos jogos já 
desenvolvidos para a área médica não analisaram os elementos de 
interfaces e as características de usabilidade para crianças, 
tampouco com crianças que apresentam sintomas de TDAH. Por 
isso, as questões estabelecidas para orientar esta revisão tratam da 
disciplina de projeto de jogos. 
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Este artigo está organizado em 6 seções. A segunda apresenta uma 
síntese sobre Jogos Sérios, assim como a seção 3 apresenta o 
conceito do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. A 
seção 4 apresenta a metodologia de Revisão Sistemática da 
Literatura RSL e as etapas de desenvolvimento do estudo. A 
seção, 5, traz os resultados obtidos, com sua síntese e discussão 
apresentados na seção seguinte. Finalmente, a conclusão do 
trabalho é feita na seção 6. 

2. JOGOS SÉRIOS 
Na computação, os jogos podem ser caracterizados por aplicações 
baseadas em computação gráfica cujo objetivo é prover 
entretenimento, com base na experimentação em um ambiente 
interativo. Os chamados Serious Games ou Jogos Sérios 
constituem uma categoria de jogos computacionais cuja finalidade 
vai além do entretenimento porque utilizam a tecnologia a favor 
do aprendizado e suporte na tomada de decisões. Os Jogos Sérios 
são exemplos de mediadores capazes de proporcionar ao jogador 
imersão, atenção, conhecimento funcional, definição de objetivos, 
autocontrole, tomada de decisão, auto-eficácia, motivação interna 
e os sentimentos de competência e autonomia [3]. 

Todas as áreas de conhecimento procuram as soluções 
computacionais para conseguir produtividade e rapidez. O uso de 
jogos com propósito sério como aqueles utilizados como 
instrumentos de aprendizagem, vem se expandindo e 
possibilitando a construção de ambientes interativos em diversas 
áreas. Um dos setores que tem se beneficiado dos jogos sérios 
visando o treinamento é o da saúde. As dificuldades encontradas 
na obtenção de materiais, validação de produtos e treinamento de 
pessoal, bem como a necessidade de novas abordagens para 
reabilitação e ensino de hábitos saudáveis, tornam os jogos um 
importante aliado do ensino, treinamento e simulação para a 
saúde, beneficiando profissionais e pacientes [17]. 

A Neuropsicologia é uma área interdisciplinar que envolve 
Medicina e Psicología e que tem interagido com a Ciência da 
Computação em busca de soluções eficazes que auxiliem na 
avaliação cognitiva de pacientes com transtornos, síndromes e 
distúrbios. Os jogos digitais, devido à sua grande capacidade de 
estimular funções cognitivas têm sido o alvo de estudos por parte 
de psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos e terapeutas. A 
apropriação de Jogos Sérios na Neuropsicologia vem auxiliando 
de forma crescente a compreensão dos processos cognitivos e 
neuropatias associadas, contribuindo para diagnósticos mais 
precisos e a reabilitação de pacientes com disfunções ou lesões 
cerebrais de uma forma mais dinâmica e eficiente [4]. 

3. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é 
uma síndrome comum, mas controversa. Esse doença, que pode 
continuar por toda a vida, usualmente se manifesta na infância e 
se caracteriza por atividade excessiva, muito superior à esperada 
para a faixa etária, associada a dificuldade de seguir ordens e 
atender aos limites impostos pelos pais e professores. A criança 
gravemente afetada, na qual não existe controle do 
comportamento, é exaustiva para os seus cuidadores [3]. 

Apesar do TDAH não ser uma disfunção executiva ele apresenta 
algumas características semelhantes devido ao comprometimento 
de áreas cerebrais responsáveis pelas funções executivas. Estas 
compreendem atividades de desempenho relacionadas a ações 
voluntárias, independentes, autônomas, auto-organizadas e 
orientadas para metas específicas [4] e envolvem as capacidades 

de memorização, planejamento de tarefas, gerenciamento de 
tempos, controle de emoções, dentre outras. A utilização de 
escalas de avaliação para aferição de sintomas do TDAH e 
detalhamento do perfil sintomático deve ser considerada como 
ferramenta auxiliar no diagnóstico clínico, não substituindo a 
entrevista clínica. 

Um dos desafios da Psiquiatria e da Psicologia é como estabelecer 
critérios para um diagnóstico mais assertivo na identificação se 
um paciente é ou não portador do TDAH, pois até o momento não 
existe nenhum teste neuropsicológico padronizado, desenvolvido 
e testado especificamente para esta patologia [1]. Os 
procedimentos necessários para o diagnóstico são complexos e 
pouco confiáveis, porque envolvem a coleta de informações dos 
pais, dos professores e da própria criança, portanto apresentam 
grande possibilidade de imprecisão e subjetividade. Os pais são, 
geralmente, bons informantes, enquanto os professores tendem a 
superestimar os sintomas. Além de coletar as queixas dos pais, 
estes devem responder aos critérios do DSM-IV (Manual 
Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios Mentais) aos professores 
devem ser encaminhados questionários específicos e detalhados 
que devem ser respondidos cuidadosamente [3], demandando 
dedicação de tempo extra-classe, nem sempre conseguido com 
boa vontade por parte dos respondentes. 

Todas estas circunstâncias influenciaram na opção de unir jogos 
sérios com TDAH, na expectativa de contribuir para o melhor 
conhecimento das questões envolvidas na produção de um jogo 
para apoio aos profissionais de saúde no diagnóstico de crianças 
portadoras de sintomas do Transtorno. 

4. METODOLOGIA  
Este estudo foi realizado como uma revisão sistemática da 
literatura, com base nas diretrizes originais citadas por [15]. Neste 
caso, os objetivos da revisão são identificar protótipos de jogos 
para crianças hiperativas; identificar metodologias de pesquisa 
usadas em contextos equivalentes e seus resultados, além de 
mapear modelos de interface de jogos destinados à avaliação 
cognitiva de TDAH. As etapas do método de revisão sistemática 
da literatura estão documentadas abaixo. 

4.1 Processo de pesquisa 
O primeiro passo para a revisão sistemática de literatura consiste 
na sistematização de perguntas que irão direcionar o levantamento 
das publicações relevantes. O presente estudo foi guiado pelas 
seguintes questões:  

QP1. Existem estudos sobre aplicação de jogos para avaliação 
cognitiva de TDAH? 

QP2. Existe um modelo de interface de jogo digital para avaliação 
cognitiva de crianças que apresentam sintomas de TDAH?  

QP3. Quais os requisitos essenciais de projeto de jogos, elementos 
de interface e enredo adequados para este tipo de público? 

Definidas as questões, deu-se início ao processo de busca 
automática, por meio da criação de filtros e estratégias de 
recuperação nas bases de dados apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Fontes de pesquisa. 

Fonte Acrônimo 

ACM Digital Library ACM 

IEEE Xplore Digital Library IEEE Xplore 

ScienceDirect.com ScienceDirect 
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Scientific Electronic Library Online SciELO 

Springer Link Springer 

US National Library of Medicine PubMed 
Alguns estudos apresentados no Simpósio Brasileiro de Jogos e 
Entretenimento Digital (SBGAMES) foram selecionados. A 
busca, neste caso, foi feita manualmente no Portal do Simpósio. 

Para a busca, foram utilizadas diversas combinações das palavras 
“jogos sérios”, “criança” e “transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade”. 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão 
Foram definidos como critérios para inclusão dos estudos, a 
revisão por pares; a publicação entre 2003 e 2013; a redação em 
um dos idiomas  Inglês ou Português.  

Publicações que não se enquadravam nessas categorias, assim 
como relatórios, resenhas, bibliografias e editoriais não foram 
considerados nesta pesquisa. 

A avaliação da qualidade dos trabalhos selecionados foi 
direcionada pela resposta sobre cada um deles às questões 
seguintes:  

Q1: Foi desenvolvido algum jogo/projeto? 

Q2: O jogo está especificado no trabalho? 

Q3: O jogo/projeto foi testado com crianças com TDAH e 
controle? 

Q4: Há algum teste neuropsicológico (questionário, entrevistas, 
etc.) aplicado e comparado ao resultado do jogo/projeto proposto? 

Q5: Foi apresentado o método de avaliação dos indivíduos 
durante o jogo? 

Q6: As conclusões do estudo deixam claro se o projeto proposto 
obteve sucesso ou não? 

Cada questão foi respondida com Sim(S), Parcial(P) ou Não(N) 
com as notas 1, 0.5 ou 0 ponto, respectivamente. Dessa forma, 
quanto mais próximo de 6.0 é a nota do artigo, mais o conteúdo 
do mesmo está inserido no contexto das questões que nortearam a 
revisão. 

5. RESULTADOS 
A primeira fase da busca pelos estudos foi realizada entre os dias 
22 de abril de 2013 a 27 de maio de 2013. Foram encontrados 
1325 artigos. A Tabela 2 apresenta as quantidades de estudos 
encontrados durante cada fase da busca para as bases 
selecionadas. 
A fase 1 compreende a busca conforme critérios de inclusão e 
exclusão definidos anteriormente. A fase 2 corresponde à seleção 
dos estudos da fase 1 onde os termos de pesquisa foram 
idenficados no título ou resumo/abstract, resultando em um 
conjunto de 74 estudos. Na Fase 3 foram considerados apenas os 
trabalhos que tinham como tema principal a aplicação de jogos em 
grupos de crianças com TDAH. 

Tabela 2. Quantidade de estudos encontrados por fase da RSL. 

Fonte Fase 1 Fase 2 Fase 3 

ACM 116 8 4 

IEEE Xplore 77 8 3 

ScienceDirect 74 2 1 

SciELO 1 1 0 

Springer 1016 13 0 

SBGAMES 2 2 2 

PubMed 39 42 14 
A Fase 3 foi a última fase de filtros. Foram selecionados 24 
estudos a partir da leitura da introdução e conclusão dos mesmos. 
A Tabela 3 apresenta os trabalhos selecionados. 
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Tabela 3. Artigos seleccionados na Fase 3. 

Artigo Ano Título 

A1 2011 
Assessment of ADHD through a Computer 
Game: An Experiment with a Sample of 
Students 

A2 2006 
Game engineering approach to the effect of 
music on learning in virtual-immersive 
environments 

A3 2012 
A participatory design workshop on accessible 
apps and games with students with learning 
differences 

A4 2012 
Diagnosis of the attention deficit disorder using 
‘D2’ and ‘Symbols Search’ tests through a 
game-based tool 

A5 2006 
Supermarket Game: An Adaptive Intelligent 
Computer Game for Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder Diagnosis 

A6 2011 Brain computer interface based 3D game for 
attention training and rehabilitation 

A7 2012 An innovative ADHD assessment system using 
virtual reality 

A8 2008 
Attention deficit/hyperactivity disorder and 
video games: A comparative study of 
hyperactive and control children 

A9 2012 
A brain-computer interface based attention 
training program for treating attention deficit 
hyperactivity disorder. 

A10 2012 

A Pilot Study of the Efficacy of a 
Computerized Executive Functioning 
Remediation Training WithGame Elements for 
Children With ADHD in an Outpatient Setting: 
Outcome on Parent- and Teacher-Rated 
Executive Functioning and ADHD Behavior. 

A11 2012 Video Game Performances Are Preserved 
in ADHD Children Compared With Controls. 

A12 2011 
Virtual environment to quantify the influence 
of colour stimuli on the performance of tasks 
requiring attention. 

A13 2011 
Does computerized working memory training 
with game elements enhance motivation and 
training efficacy in children with ADHD? 

A14 2010 Game-based peripheral biofeedback for stress 
assessment in children. 

A15 2010 Short-term effects of playing computer games 
on attention. 

A16 2008 Online video game therapy for mental health 
concerns: a review. 

A17 2008 
What’s in a game: the effect of social 
motivation on interference control in boys 
with ADHD and autism spectrum disorders. 

A18 2006 
A cross-sectional analysis of video games and 
attention deficit hyperactivity disorder 
symptoms in adolescents. 

A19 2005 
Inhibition, ADHD, and computer games: the 
inhibitory performance of children 
with ADHD on computerized tasks and games. 

A20 2010 
Utilização de jogos Virtuais na prática 
educacional de crianças com Transtorno de 
Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade 

A21 2012 O uso de videogames na clínica psicoterápica: 
revisão de literatura 

A22 2011 
Play preference of children with ADHD and ty
pically developing children inBrazil: 
A pilot study 

A23 2012 
Video Game Playing, Attention Problems, and 
Impulsiveness: Evidence of Bidirectional 
Causality 

A24 2009 Serious Games para Saúde e Treinamento 
Imersivo 

A etapa seguinte da RSL é realizar a Avaliação de Qualidade dos 
artigos selecionados. Para esta análise, os trabalhos foram lidos na 
íntegra para que as questões apresentadas na seção 4.2 fossem 
respondidas para cada um deles. A avaliação de cada estudo é 
apresentada na Tabela 4, em que a última coluna da tabela mostra 
o somatório dos pontos conforme as respostas das questões de 
qualidade. Os trabalhos com maiores notas foram os que 
apresentaram o projeto do jogo e os testes adequados. 

Tabela 4. Avaliação de Qualidade 

Artigo Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 PONTOS 

A1 S S S S P S 5.5 

A2 S P N N N N 1.5 

A3 N N N N N N 0 

A4 N P N N N S 1.5 

A5 S S S S P S 5,5 

A6 S P N N N P 2.5 

A7 P S S S P S 5 

A8 N N S S S P 3.5 

A9 S P S N S S 4.5 

A10 S N S S S S 5 

A11 N N S S S S 4 

A12 S P S N S S 4.5 

A13 S N S S S S 5 

A14 N N S S S S 4 

A15 N N N S S S 3 

A16 N N N N N S 1 

A17 N N S N S S 3 

A18 N N N S S S 3 

A19 N N S S S S 4 

A20 S P S N S N 3.5 

A21 N N N N N N 0 

A22 N N S N S S 3 

A23 N N N N S S 2 

A24 S S S P P S 4 
Os estudos com nota 0 (zero) são revisões de literatura ou artigos 
que não se adequaram ao escopo deste estudo, apesar de 
atenderem aos filtros. 

6. DISCUSSÃO  
Os trabalhos desenvolvidos vêm se apropriando do tema para 
compor novas pesquisas que auxiliem tanto para uma melhor 
percepção de transtornos quanto para a avaliação cognitiva.  
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Em um dos trabalhos analisados, foi observado que crianças com 
TDAH tiveram mais segurança no controle de comportamentos 
hiperativos devido ao uso de jogos de motivação intrínseca, 
sentindo-se mais confiantes em suas atuações no cotidiano devido 
às experimentações nos jogos [10]. Foi observado também que o 
desempenho de participantes com TDAH, com idades entre 6 e 14 
anos, em jogos comerciais, é equivalente ao desenvolvimento de 
crianças do grupo de controle [24]. 

A motivação é um aspecto que deve ser observado durante o 
projeto de jogos. Um grupo de pesquisadores examinou se os 
elementos do jogo da memória iriam aumentariam a motivação e 
desempenho no treinamento de crianças com TDAH, e se iriam 
melhorar a eficácia do treinamento. Eles observaram 51 crianças 
com TDAH com idades entre 7 e 12 anos e concluíram que os 
elementos de jogo da memória melhoram significativamente a 
motivação, o desempenho no treinamento e a memória em 
crianças com TDAH [22]. Apesar de não ser uma abordagem 
computacional, o estudo indica um bom resultado para projetos de 
jogos digitais para crianças com TDAH. 

Em outro experimento sobre características motivacionais, 
realizado com 22 crianças com TDAH, 22 crianças autistas e 33 
crianças de controle, os autores concluíram que as crianças com 
TDAH são capazes de exercer o controle cognitivo suficiente 
quando estão motivadas e seu desempenho aumentou quando elas 
pensaram que estavam competindo com seus pares. No entanto, a 
motivação parece ter um efeito sobre o desempenho geral e não 
está exclusivamente relacionada com capacidades cognitivas [11]. 

Na literatura foi encontrada a proposta de um jogo a partir da 
adaptação tecnológica de testes psicológicos tradicionais 
(questionários) da avaliação cognitiva de pacientes de modo a 
capacitar e melhorar a concentração e motivação em crianças e 
adolescentes com sintomas de TDAH [19]. Esta adequação foi 
implementada através do uso de um design de sistema adaptativo, 
juntamente com orientações claras e simples em design de jogo 
para manter a atenção dos usuários com TDAH na tarefa que 
estão realizando. 

Há uma preocupação em relação ao vínculo que se estabelece 
entre o jogo e o jogador. Alguns estudos se preocuparam em 
analisar o quanto os jogos podem influenciar no comportamento 
dos pacientes. Foi analisado se existe relação entre o uso de 
videogames e problemas de atenção e impulsividade em uma 
amostra de 3.034 crianças e adolescentes de Cingapura ao longo 
de 3 anos foi analisada [26]. Foi concluído que aqueles que 
passam mais tempo jogando videogames têm mais problemas de 
atenção, mesmo quando os critérios de sexo, idade, raça e nível 
socioeconômico são estatisticamente controlados. Os autores 
observaram também que conteúdo violento pode ter um efeito 
único em problemas de atenção e impulsividade, mas o tempo 
total gasto com videogames parece ser um indicador mais 
consistente. Indivíduos que são mais impulsivos ou têm mais 
problemas de atenção passam mais tempo jogando videogames. 
Esta conclusão foi reforçada em outro estudo similar onde os 
autores observaram que jogos para treinar atenção baseados em 
interfaces mentais computadorizadas, apresentam um novo 
potencial de tratamento para o TDAH [16]. 

Cento e uma crianças de 9 a 12 anos do Departamento de 
Psiquiatria de crianças e adolescentes da Faculdade de Medicina 
da Universidade Cukurova (Turquia) foram observadas ao jogar 
um game de automobilismo no computador por 1 hora [27]. O 
objetivo dos autores foi investigar os efeitos cognitivos de curto 
prazo de jogos de computador em crianças com diferentes 

transtornos psiquiátricos e controles normais. Eles concluíram que 
o tempo gasto jogando games de computador pode exercer um 
efeito de curto prazo sobre a atenção de crianças, mas não 
aplicaram o método em crianças com TDAH, nem especificaram 
detalhes do jogo. 

O comportamento de 29 crianças hiperativas foi comparado ao de 
21 crianças do grupo de controle ao jogar videogame [7]. Não 
foram encontradas diferenças quanto ao uso de videogames. No 
entanto, as crianças com TDAH apresentaram mais problemas 
associados com a atividade. De acordo com os autores, parece que 
um subgrupo de crianças com TDAH pode estar vulnerável a 
desenvolver dependência de videogames. 

A relação entre os videogames e os sintomas de TDAH em 
adolescentes é desconhecida [8]. O tempo diário gasto com 
navegação na Internet, televisão, console de videogame e jogos 
online, e sua associação com o desempenho acadêmico e 
sociabilidade foram avaliados em 72 adolescentes do ensino 
médio foram avaliados. O estudo concluiu que adolescentes que 
jogam mais de uma hora de console ou jogos online podem ter 
sintomas mais intensos do TDAH ou desatenção do que aqueles 
que não o fazem. Tendo em conta os possíveis efeitos negativos 
que essas condições podem ter sobre o desempenho escolar, as 
consequências adicionais de mais tempo gasto em videogames 
também podem colocar esses indivíduos em maior risco para 
problemas na escola. 

Em outro estudo, 26 crianças com TDAH e 16 crianças do grupo 
de controle foram observadas ao jogar videogame [6]. Os autores 
concluíram que as crianças com TDAH não apresentam diferença 
de performances inibitórias em comparação com as crianças do 
grupo de controle. Isso demonstra que as dificuldades cognitivas 
em TDAH são dependentes da tarefa. 

Alguns jogos também foram desenvolvidos para ajudar a 
identificar no diagnóstico de pacientes. A hipótese de que é 
possível fazer captura cognitiva de portadores e não portadores do 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade utilizando 
jogos computacionais associados às técnicas de Inteligência 
Artificial foi confirmada [1]. Para isso, os autores desenvolveram 
uma pesquisa e a aplicação de um jogo de computador inteligente 
adaptativo com um sistema de decisão difusa desenvolvido 
especificamente para ajudar no processo de diagnóstico de 
TDAH. Trata-se do Jogo do Supermercado que tem como objetivo 
quantificar a capacidade de planejamento e execução de tarefas, a 
partir da técnica do labirinto. O mesmo grupo de pesquisa realizou 
outro experimento com o mesmo Jogo do Supermercado, também  
para avaliar a capacidade preditiva do jogo para detectar casos de 
TDAH [4]. Nesta versão do Jogo do Supermercado, foi proposto 
um classificador bayesiano para auxiliar na avaliação cognitiva do 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. O Jogo de 
supermercado parece ser sensível na tarefa de identificação de 
crianças com TDAH, apesar de sua capacidade para classificar os 
subtipos do transtorno ser fraca [23]. 

Há estudos que apontam aspectos pedagógicos em jogos para 
crianças com TDAH. Um artigo apresenta que prevê o 
desenvolvimento e experimentação de jogos virtuais na prática 
educacional de crianças com TDAH, com o objetivo de verificar 
se esse tipo de recurso pode contribuir para que esses alunos 
tenham um processo de aprendizagem mais produtivo foi 
apresentado [12]. Foram sugeridos vários ambientes pedagógicos 
foram sugeridos envolvendo matemática, geometria, arte e espaço, 
considerando as necessidades das crianças com TDAH, mas não 
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se obteve informação se o projeto foi testado posteriormente à 
publicação do artigo. 

O uso dos serious games para treinamento e simulação tem 
provavelmente a abordagem mais promissora no contexto de 
jogos para a saúde. O TDAH tem sido caracterizado como um 
transtorno das funções executivas (FE) responsáveis pelo processo 
cognitivo de planejamento de atividades. Uma das FE, a memória 
de trabalho é a capacidade de reter informações durante um tempo 
para, em seguida, dar uma resposta com base nessa representação 
interna. Outra FE, a inibição tem a ver com a supressão ou 
interrupção de respostas com base em situações e comportamentos 
aprendidos, enquanto a flexibilidade cognitiva refere-se à 
capacidade de mudar o foco de atenção para pensamentos ou 
ações diferentes, readequando aquilo que fora planejado. Em 
comparação com crianças do grupo de controle, as crianças com 
TDAH apresentam maiores dificuldades em tarefas que exploram 
as funções executivas da memória de trabalho, inibição e 
flexibilidade cognitiva. [18]. 

A partir destes conceitos foi apresentado um estudo piloto que 
testou a eficácia a curto e longo prazo de um treinamento das 
funções executivas com elementos de jogo para crianças com 
TDAH em uma clínica ambulatorial [18]. Um conjunto de 40 
crianças entre 8 e 12 anos foi  selecionado aleatoriamente para 
participar do experimento que consistiu em 25 sessões de 
treinamento para estímulo das FE, inibição, flexibilidade 
cognitiva e memória. O estudo piloto mostrou evidências 
animadoras sobre a eficácia de um treinamento de FE com 
elementos de jogo, mas o artigo não especificou as características 
desses elementos. 

Um grupo de pesquisas desenvolveu um novo instrumento para a 
avaliação e diagnóstico de TDAH com base no desempenho, 
comportamento e reação através da execução de uma bateria de 
distrações visuais e auditivas de diferentes níveis de intensidade, 
duração e sequência, por meio de um cenário de sala de aula 
virtual interativa panorâmica em que são observadas funções 
executivas de atenção como audição e visão [29]. Os autores 
apresentam como projeto futuro a realização de teste clínico em 
grande escala em crianças com TDAH, a fim de verificar a 
eficácia médica deste sistema. 

Uma abordagem que usa uma tecnologia de interface do 
computador mental para mapear as condições mentais do usuário, 
especialmente o estado de atenção no controle de um jogo foi 
apresentada [14]. Aproveitando tecnologia adotada para medir o 
nível de atenção do usuário no controle do movimento de uma 
mão virtual e utilizando a técnica de animação em 3D, o sistema 
proposto mostrou-se importante para apoiar a formação de 
pessoas que sofrem de TDAH. No entanto, o foco do trabalho foi 
o sistema de avaliação e não o jogo aplicado aos pacientes. 

Com o objetivo de avaliar os níveis de estresse e a capacidade de 
relaxamento das crianças ao jogar foi realizado um experimento 
que consistiu na aplicação de quatro tipos de jogos em 4 grupos de 
30 crianças cada um. Os grupos eram compostos de crianças 
saudáveis, crianças com fibrose cística (FC), ansiedade geral (AG) 
e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade [21]. Os autores 
concluíram que a capacidade de aprender mediante estresse está 
relacionado com a idade. Observaram também que todos os três 
grupos de crianças tinham níveis de relaxamento 
significativamente menores quando comparados com as crianças 
saudáveis. O relaxamento foi mais difícil de ser alcançado por 
crianças com AG ou TDAH, e mais fácil para as crianças com FC. 

Os jogos utilizados não foram demonstrados ou especificados no 
artigo. 

Outro estudo [20] procurou identificar a preferência de crianças 
com TDAH em relação a parceiros de jogo, lugares, brinquedos e 
tipos de jogos. As crianças foram divididas em 2 grupos, com 
TDAH e crianças de controle. Não houve diferenças significativas 
entre os dois grupos em relação a jogar com um colega, sendo esta 
parceria uma preferência de ambos os grupos. Houve diferenças 
significativas entre os dois grupos em relação ao lugar preferido 
para jogar. Crianças com TDAH preferiram jogar na escola e 
crianças com desenvolvimento típico preferiram brincar na rua. 
Foram observadas também diferenças importantes em relação aos 
brinquedos e tipo de jogo envolvido, sendo que crianças com 
TDAH preferiram materiais educativos e crianças com 
desenvolvimento típico apresentaram preferência por jogos 
eletrônicos. 

No aspecto visual dos jogos, foi observado que a discriminação de 
cor azul-amarelo é prejudicada em pessoas com TDAH [25]. No 
entanto, a relação entre a cor e desempenho não foi investigada. 
Um jogo de computador interativo baseado em realidade virtual 
foi desenvolvido para avaliar o desempenho dos jogadores. O 
enredo do jogo foi baseado na história de um velho pirata que 
atravessa ilhas e mares perigosos, em busca de um tesouro 
perdido. Dois grupos de 20 crianças cada um, com TDAH e 
crianças de controle testaram duas versões do jogo: a primeira 
versão com as dicas pintadas em cores verde-vermelhos, e na 
segunda pintadas em azul-amarelo. Eles concluíram que o uso do 
azul-amarelo em vez de cores verde-vermelho diminuiu o 
desempenho do jogo de todos os participantes. O jogo provou ser 
uma ferramenta útil para detectar e quantificar a influência da cor 
sobre o desempenho das pessoas que executam tarefas que 
requerem atenção e mostrou-se atraente para as pessoas com 
TDAH. 

A partir da constatação de que as terapias online são pouco 
exploradas, foi conduzido estudo sobre como os videogames e a 
internet podem ser combinados em intervenções terapêuticas [28]. 
Eles concluíram que futuras pesquisas em terapia com jogos 
online para problemas de saúde mental podem se concentrar em 
dois grandes tipos de jogo: os jogos de sociedade simples, que são 
acessíveis e agradáveis para os jogadores de todas as idades e os 
mundos virtuais, que oferecem conteúdo narrativo e envolvente 
com interação remota entre terapeutas e pacientes. Ambos os 
gêneros podem ser usados para fins de avaliação e formação, e 
fornecer uma plataforma ilimitada para a interação social. A 
comunidade de saúde mental pode se beneficiar de mais esforços 
de colaboração entre terapeutas e engenheiros, tornando tais 
inovações uma realidade. 

Os sons também são aspectos importantes que devem ser 
analisados durante o projeto de um jogo. A partir do princípio de 
que a música e a formação musical têm efeitos positivos sobre o 
raciocínio espaço-temporal (por exemplo, matemática, xadrez) e 
que a música também é utilizada em terapias para reduzir o 
estresse ou para ajudar crianças com Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade, um ambiente virtual foi criado no estilo 
de um jogo de aventura 3D com música instrumental, com uma 
taxa de 50-70 batimentos por minuto, para ser explorado por 
crianças com TDAH [9]. Eles acreditam que este tipo de música é 
mais benéfico para a aprendizagem. No entanto, esta hipótese 
ainda não foi testada em ambientes virtuais e imersivos. 

Um dos trabalhos analisados apresentou uma oportunidade que 
proporciona aos autistas e pacientes com TDAH de ver a si 
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mesmos como os cientistas da computação, e demonstrou como 
eles podem ter sucesso em carreiras de informática, especialmente 
em desenho de interfaces e interação humano computador [2]. 

Apesar das aplicações para saúde se multiplicarem e cada vez 
mais constituírem uma área bastante pesquisada, a abordagem 
destas na forma dos serious games ainda é pouco explorada, sendo 
mais comum em aplicações de treinamento em outros campos, 
como a área militar [17]. O que se espera dos serious games no 
futuro próximo é sua maior inserção na sociedade. Para tanto, a 
criação de ferramentas que padronizem ou auxiliem seu 
desenvolvimento ainda precisa ser expandida. Além disso, é 
necessário aliar novos equipamentos a aplicações inovadoras com 
o objetivo de aproximar estas aplicações das situações reais. 

7. CONCLUSÕES 
Observou-se com este estudo, assim como [10], que o uso de 
jogos eletrônicos na psicoterapia é diversificado devido às 
finalidades atribuídas pelos psicoterapeutas com diferentes visões 
teóricas. Na maior parte dos trabalhos, notou-se que o uso de 
jogos facilitou a formação de vínculo entre paciente e 
psicoterapeuta, em especial em terapias com crianças e 
adolescentes. Apesar disso, o jogo, por si só, não basta para o 
sucesso da psicoterapia ou avaliação cognitiva. 
No âmbito do projeto de jogos, poucos foram os trabalhos que 
apresentaram o projeto dos jogos utilizados, assim como os 
elementos e/ou características dos jogos. As disciplinas do projeto 
de jogos devem ser observadas. Foi observado que poucos autores 
atentaram para as questões de usabilidade e experiência do 
usuário. Todo jogo precisa ser projetado e analisado, e a disciplina 
de projeto e análise de jogos vem ganhando espaço entre os 
estudos da área de computação, mas quando se referem a 
aplicações com propósito específico, como no caso de jogos na 
área da saúde, demandam em seu planejamento o apoio de 
profissionais da área ao qual o conteúdo se relaciona. Estes irão 
auxiliar a equipe de desenvolvimento a delinear o escopo do jogo, 
bem como as maneiras mais adequadas de abordar os conteúdos 
para o público alvo. 
A usabilidade é uma disciplina que possui conceitos, teorias e 
metodologias já bem definidos, e atuantes dentro da ciência da 
computação. É parte integral do desenvolvimento de software 
facilitando o uso otimizado da experiência do usuário. É 
importante não somente em softwares de trabalho, mas também 
em jogos [13]. Existem várias tarefas e funções elementares que 
seguem os princípios já conhecidos pela usabilidade. Entretanto, 
um jogo que aplique as regras tradicionais de usabilidade nos 
locais errados pode perder todo seu caráter motivacional. Para os 
jogos sérios, estes aspectos se mostram ainda mais necessários de 
serem diferenciados. Sem o lado lúdico um jogo nada mais é que  
uma ferramenta de trabalho. Sem uma boa usabilidade o jogador 
não alcançará o conteúdo a ser ensinado e o jogador não 
aprenderá. 
Por fim, pode-se considerar que o uso de jogos eletrônicos na 
psicoterapia é tão diverso quanto as compreensões e formas de 
atuação dos psicoterapeutas. Cabe ao profissional conhecer 
adequadamente os jogos e refletir sobre os aspectos que envolvem 
seu uso em psicoterapia, não perdendo de vista as potencialidades 
e dificuldades do paciente [10]. 
Os objetivos esperados foram atingidos com este estudo. Os 
modelos de interfaces de jogos computacionais para crianças com 
TDAH que foram apresentados não seguiram nenhum padrão, o 
que confirma a hipótese de não existir um modelo padronizado. 
No entanto, alguns trabalhos mostraram aspectos isolados do 

projeto de jogos que foram testados e aprovados. A união desses 
aspectos pode gerar um modelo que atenda a maioria do público 
alvo. 
Este estudo contribui tanto para a área terapêutica como para a 
área pedagógica. O TDAH afeta o aprendizado das crianças, sua 
sociabilidade e interação em grupos, o que causa problemas e 
transtornos nas atividades escolares. Jogos desenvolvidos com 
objetivos de diagnóstico e de terapias podem ser utilizados nos 
ambientes escolares para melhorar o desempenho desses 
pacientes, ajudando-os desenvolver sua capacidade cognitiva. 
Conhecer experiências e conclusões de estudos sobre as questões 
envolvidas podem levar os desenvolvedores de serious games a 
atender com maior propriedade e sucesso as demandas 
pedagógicas e de apoio terapêutico. 
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ABSTRACT 
It is remarkable the importance of tools that increase the 
accessibility of people with any disability. It is noticed that, it is 
increasing the need for software applications that are thought to 
enable more inclusion, not only in virtual life, but, also, enabling a 
more independent real life. Based on this idea, the Assistive 
Technology works, trying to provide more autonomy, 
independence, life quality and social inclusion for people with 
disabilities, impairments or reduced mobility [4]. From the study 
of this Technology and reflections on the need for specific 
applications for autistic individuals of Portuguese Language, a 
work proposal has emerged. Therefore, this paper describes the 
mentioned proposal, which was inspired by the Assistive 
Technology and supported by the Mobile Technology. Its main 
goal is to create an Android application that will serve as a tool to 
support the development of communication for people with 
autism. The use of this tool may be reinforced by the interest of 
the individuals themselves, by professional guidance 
(audiologists, ...) or by parental encouragement. It is believed that, 
with fun, targeted and varied activities, it is possible to help 
autistic individuals in developing their communication skills, 
resulting in greater autonomy in everyday situations.  

RESUMO 
É notável a importância de ferramentas que ampliem a 
acessibilidade das pessoas com algum tipo de deficiência. 
Percebe-se que, cada vez mais, aumenta-se a necessidade de 
aplicativos e softwares pensados para que haja inclusão, não 
apenas no meio digital, mas, também, que permitam e auxiliem 
numa maior independência destes indivíduos na vida real. É com 
este foco que a Tecnologia Assistiva trabalha, pois visa a 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social de 
pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida 
[4]. A partir do estudo desta Tecnologia e de reflexões acerca da 
necessidade de aplicativos específicos para indivíduos autistas de 
Língua Portuguesa, surgiu uma proposta de trabalho. Desta forma, 
este artigo descreve tal proposta, a qual foi inspirada na 
Tecnologia Assistiva e amparada pela Tecnologia Móvel. Seu 
objetivo principal é criar um aplicativo Android que servirá como 
ferramenta de apoio no desenvolvimento da comunicação de 
pessoas portadoras de autismo. Seja o uso deste reforçado pelo 
interesse do próprio sujeito, por orientação de profissionais 
(fonoaudiólogos, terapeutas, professores,...) ou por incentivo dos 
pais, acredita-se que, a partir de atividades divertidas, bem 
direcionadas e variadas, possa-se ajudar o autista na conquista da 

comunicação, resultando numa maior autonomia nas situações 
cotidianas. 

Categories and Subject Descriptors 
K.4.2 [Computing Milieux]: Social Issues – Assistive tecnologies 
for persons witch disabilities. Handicapped persons/special 
needs.  

General Terms 
Human Factors, Languages. 

Palavras-Chave 
Tecnologia Assistiva, Autismo, Inclusão, Aplicativo Android, 
Comunicação. 

1. INTRODUÇÃO 
É importante que novos conceitos e soluções sejam lançados 
constantemente, visando facilitar a vida de todos. Para que isso 
ocorra, entende-se que a Tecnologia Assistiva deva estar presente, 
já que esta busca garantir que pessoas com alguma desabilidade 
possam também se beneficiar destas inovações.  

Pensando assim, esta proposta de trabalho foi idealizada, tendo 
como principal objetivo implementar um aplicativo com 
tecnologia móvel que visa auxiliar no desenvolvimento da 
comunicação de pessoas com autismo. Para tanto, buscou-se 
embasamento em teorias específicas acerca das tecnologias 
empregadas, bem como das abordagens mais indicadas no 
tratamento com autistas, segundo a Psicologia Behaviorista. 
Entendendo que tais habilidades sejam necessárias para que o 
sujeito possa inserir-se com maior facilidade em assuntos comuns 
do dia a dia, infere-se que este aplicativo poderá impulsioná-lo a 
obter uma maior independência pessoal, a partir do uso frequente 
do mesmo.  

Acredita-se que o indivíduo autista desenvolverá sua capacidade 
de comunicação pelo uso desta ferramenta tanto como fonte de 
novos conhecimentos (aprendendo novas palavras, 
(re)conhecendo as letras,...), quanto como jogo passatempo 
(utilizando as atividades como reforçadores daquilo que já 
aprendeu). Em ambos os casos, espera-se que o usuário beneficie-
se deste aplicativo. 
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2. REFLEXÕES SOBRE AUTISMO E 
TECNOLOGIAS 
Como forma de situar o leitor nos conceitos em que se baseia este 
trabalho, a seguir serão apresentadas maiores explicações acerca 
do Transtorno Autista, da Tecnologia Assistiva, Tecnologia 
Móvel, Técnicas Behavioristas no Tratamento de Pessoas com 
Autismo e Exemplos de outras ferramentas estudadas já existentes 
na área. 

2.1 O Transtorno Autista 
O Transtorno Autista é classificado como um tipo de TGD - 
Transtorno Global do Desenvolvimento [3]. TGDs são 
caracterizados por um comprometimento grave e global em várias 
áreas do desenvolvimento do indivíduo, sejam elas habilidades de 
interação social e de comunicação, ou a presença de esteriotipias 
de comportamento. Os prejuízos que caracterizam tais condições 
estão qualitativamente relacionados ao nível de desenvolvimento 
da idade mental da pessoa, e não da idade cronológica da mesma.  

Assim como os demais TGDs, o Transtorno Autista, 
frequentemente, está associado com algum grau de retardo mental, 
além de um grupo de várias outras condições médicas gerais. Em 
geral, se manifesta nos primeiros anos de vida, mas o indivíduo 
pode, inclusive, desenvolver esquizofrenia, mais tarde. 

2.1.1 Comprometimento na Comunicação 
O comprometimento da comunicação no Transtorno Autista é 
acentuado e persistente, afetando as habilidades tanto verbais 
quanto não verbais, podendo haver atraso ou ausência total de 
desenvolvimento da linguagem falada. Os indivíduos que chegam 
a falar podem apresentar um acentuado comprometimento da 
capacidade de iniciar ou manter uma conversação, um uso 
estereotipado e repetitivo da linguagem ou uma linguagem 
idiossincrática [3]. 

Não só na hora de reproduzir a fala, mas, também, na hora de 
entender o que lhe é dito, o portador do Transtorno Autista pode 
ter dificuldades, desde leves a severas. Há, por vezes, uma 
perturbação do uso pragmático da linguagem, evidenciada na 
incapacidade de entender o caráter irônico ou de duplo sentido de 
alguma colocação, ou, ainda, na integração de gestos e palavras. 

“Além disso, podem estar ausentes os jogos variados e 
espontâneos de faz de conta ou de imitação social, próprios do 
nível de desenvolvimento. Quando a fala chega a se desenvolver, 
o timbre, a entonação, a velocidade, o ritmo ou a ênfase podem ser 
anormais (o tom de voz pode ser monótono ou elevar-se de modo 
interrogativo ao final de frases afirmativas). As estruturas 
gramaticais são frequentemente imaturas e incluem o uso 
estereotipado e repetitivo da linguagem” [3]. 

Assim, vê-se que a dificuldade de comunicação acaba sendo uma 
barreira e pode contribuir para um comprometimento na interação 
social, como será descrito a seguir.  

2.1.2 Comprometimento na Interação Social 
O DSM-IV também explica que o comprometimento da interação 
social recíproca no transtorno autista “é amplo e persistente. Pode 
haver um acentuado comprometimento no uso de múltiplos 
comportamentos não verbais (contato visual direto, expressão 
facial, posturas e linguagem corporal) que regulam a interação 
social e a comunicação” [3]. 

Por vezes, a percepção da existência do outro pode estar bastante 
comprometida, levando o indivíduo a ignorar a presença dos 
próprios irmãos. A aparente falta de empatia pode ser justificada 

por não terem ideia das necessidades de outrem, ou não 
perceberem o sofrimento alheio. 

Neste caminho, pode haver um fracasso em desenvolver 
relacionamentos próprios do nível de desenvolvimento do 
indivíduo, inclusive com seus pares. Este fracasso pode vir através 
de demonstrações de pouco ou nenhum interesse em estabelecer 
amizades; ou ter interesse, mas não compreender as convenções 
de uma interação social, com falta de busca do prazer 
compartilhado ou realizações com outras pessoas. 

O autista normalmente prefere atividades mais solitárias, 
envolvendo os outros apenas como instrumentos auxiliares para a 
sua própria brincadeira.  

2.1.3 Autismo e Aprendizagem Escolar 
Durante o aprendizado, de forma geral, [7] afirma que são 
despertados vários processos internos de desenvolvimento. Porém, 
estes somente são capazes de operar quando o aluno interage com 
pessoas em seu ambiente e com seus companheiros. Além disso, 
Vigotski [7] expõe que, durante o aprendizado, ocorre o processo 
de mediação, no qual os sujeitos apropriaram-se de signos e 
ferramentas de mediação, que os conduzem a uma estrutura 
específica de comportamento que não é influenciada apenas pelo 
seu desenvolvimento biológico, mas, também, pelo meio onde o 
indivíduo está inserido.  

Quanto ao aluno autista, percebe-se que o comprometimento da 
comunicação e da interação social pode interferir no aprendizado, 
já que a interação com o meio se faz necessária, mas, neste caso, 
está afetada. O aluno autista caracteriza-se por apresentar uma 
aprendizagem centrada em poucos assuntos, com predominância 
de pensamento concreto. Dependendo do nível de autismo, o 
aluno pode ser considerado com inteligência avaliada no limite da 
normalidade. Mesmo assim, pode haver comprometimentos de 
senso comum, escrita, raciocínio lógico, abstração e generalização 
[7]. 

Desta forma, as diferentes atividades desenvolvidas dentro do 
contexto educacional requerem que o professor torne-se um guia, 
visando que seus alunos iniciem o processo de tomada de 
consciência e de controle voluntário (auto-regulação), ambos 
considerados essenciais para o desenvolvimento cognitivo real 
[7]. O uso do computador e, em especial, de ambientes digitais de 
aprendizagem, acompanhado de estratégias de mediação 
adequadas e adaptadas aos sujeitos, mostraram-se relevantes e 
importantes no desenvolvimento e na promoção da interação 
social de sujeitos com autismo, levando em consideração o seu 
grau e as próprias características pessoais dos sujeitos, afirma 
Passerino [7]. 

Como forma de auxiliar no desenvolvimento da capacidade de 
comunicação, interação social e cognitiva do individuo autista, 
bem como de indivíduos com diversas outras necessidades 
especiais, surgiu a Tecnologia Assistiva, a qual serve de base para 
este trabalho e será discutida na próxima subseção.  

2.2 A Tecnologia Assistiva 
“Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de 
característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, 
de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 
reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social” [4]. 
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Analisando este conceito de forma a entender minuciosamente seu 
significado, vê-se que o mesmo pode ser dividido em duas partes: 
uma delas está mais relacionada à primeira palavra do termo, 
Tecnologia, enquanto a outra se relaciona mais à segunda, 
Assistiva.  

Nesta linha de raciocínio, faz parte do conjunto da primeira 
palavra do termo, Tecnologia, os vários produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que podem ser 
criados ou aperfeiçoados, e que possuem um objetivo definido, 
suprindo alguma necessidade. Todo este conceito pode ser 
resumido em duas palavras principais: recursos e serviços. Isto, 
porque, para que um recurso seja desenvolvido, ou para que um 
serviço seja prestado, é necessário que haja produtos disponíveis, 
metodologias apropriadas, estratégias claras e específicas e 
práticas adequadas. Assim, recursos e serviços só irão existir e 
funcionar, se todo este conjunto de palavras se fizer real na 
preparação dos mesmos.  

Como complemento, o conjunto da segunda palavra do termo, 
Assistiva, torna explícito o objetivo ao qual esta Tecnologia se 
propõe, ou seja, promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação de pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social. Assim, todo o 
recurso ou serviço voltado a minorar os problemas encontrados 
pelos indivíduos com deficiências, facilitando sua acessibilidade, 
está compreendido dentro deste conceito. 

Portanto, a Tecnologia Assistiva tenta unir dois caminhos, dois 
pensamentos, trazendo resultados positivos à vida de pessoas com 
alguma necessidade especial, em diferentes áreas. Sartoretto e 
Bersch [11] reforçam que o auxílio proposto por esta Tecnologia 
pode vir de várias formas: seja por meio de uma simples bengala 
ou por um complexo sistema computadorizado. Pode ser também 
a partir de brinquedos e roupas adaptadas, computadores, 
softwares e hardwares especiais, que contemplam questões de 
acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, 
recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de 
comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais, 
aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos 
e milhares de outros itens confeccionados ou disponíveis 
comercialmente, bem como por toda a gama de serviços prestados 
profissionalmente à pessoa com deficiência, visando selecionar, 
obter ou usar um instrumento de Tecnologia Assistiva. 

Percebe-se que os recursos compreendidos por este campo de 
atuação podem proporcionar várias formas de acessibilidade, bem 
como fazer uso de outras formas de tecnologia. Neste trabalho, 
será usada a Tecnologia Móvel como aliada, a qual será melhor 
explicada na Subseção a seguir.  

2.3 Tecnologias Móveis 
O assunto Tecnologia já não espanta mais. Ao contrário, dia após 
dia vem se tornado presença confirmada e fundamental na vida 
das pessoas. Com o crescimento da telefonia móvel, banda larga e 
redes sem fio, a mobilidade e a computação em múltiplas 
plataformas e aparelhos tornam-se cada vez mais factíveis [9].  

Percebe-se que o lançamento em massa de diversos aparelhos 
móveis nos últimos anos contribuiu para esta realidade. Hoje, as 
pessoas têm a facilidade de estar em contato, ler seus e-mails, 
pagar contas e organizar seus afazeres utilizando seus celulares, 
na palma de suas mãos. Ao acordar, não é necessário nem levantar 
da cama para tomar ações que influenciarão o seu dia. Tudo isso, 

porque, agregado à tecnologia, há, também, a preocupação com a 
mobilidade. 

Acerca deste termo, Saccol e Reinhard afirmam que “mobilidade 
relaciona-se com portabilidade, isto é, a capacidade de se levar, 
para qualquer lugar, um dispositivo de Tecnologia de Informação 
[...]. Uma tecnologia móvel é aquela que é criada para ser usada 
enquanto se está em movimento (por exemplo, um walkman). No 
entanto, ressalta-se que uma tecnologia móvel também é assim 
designada por possuir portabilidade” [9]. 

A união da tecnologia com o conceito de mobilidade contribui 
muito para a realização da tecnologia ubíqua, a qual sugere que a 
humanidade caminha para uma realidade em que a computação 
está passando a ser subjacente às vidas das pessoas [9]. Ou seja, 
os computadores e demais dispositivos móveis estão sendo tão 
naturais, tão sob medida e tão embutidos em todos os locais e nos 
mais diferentes objetos, que estão se tornando praticamente 
invisíveis, isto é, são utilizados de forma tão acessível que as 
pessoas quase não precisam pensar.  

Na prática, percebe-se que toda esta teoria realmente está sendo 
aplicada. Cada vez mais, vê-se que as pessoas estão fazendo uso 
destas facilidades tecnológicas disponíveis no mercado. É notória 
a quantidade de ofertas para aquisição de aparelhos que utilizam a 
Tecnologia Móvel, sendo que muitos deles funcionam com o 
sistema operacional Android. Por esta razão, decidiu-se utilizá-lo 
neste trabalho, dando-lhe o merecido destaque a seguir.  

2.3.1 Tecnologia Android  
Os sistemas operacionais, comumente encontrados em 

computadores, estão presentes, também, nos dispositivos móveis, 
principalmente nos celulares e tablets. Dentre eles, destaca-se o 
sistema operacional Android. Este é um sistema operacional 
baseado em Linux e conta com a assinatura de criação da empresa 
Google. A Figura 1 apresenta as logomarcas da Google e do 
Android, juntamente com o mascote deste, o robô Bugdroid.  

 
Figura 1.  Logomarca da Google e do Android [13]. 

 
A ideia inicial da Google era criar um sistema operacional open 
source e flexível, de forma que várias empresas pudessem e 
fossem motivadas a aderir ao mesmo. Fato é que o Android 
ganhou destaque, também, por ser uma plataforma de fácil 
desenvolvimento, que permite encontrar um SDK (software de 
desenvolvimento) bem amigável, e que, além disso, possibilita ao 
desenvolvedor criar aplicativos para vários dispositivos, publicá-
los e vendê-los na loja própria do sistema, denominada de Google 
Play . Não por acaso que, atualmente, no que se refere ao mundo 
dos sistemas operacionais, Android é o mais bem sucedido para 
dispositivos móveis, sendo executado tanto em smartphones 
quanto em vários tablets [13].  

Quanto às características deste sistema, destacam-se [13]: 
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• Plataforma adaptada para dispositivos VGA maiores, gráficos 
2D, bibliotecas gráficas 3D (baseadas em OpenGL ES 
especificação 2.0) e layouts mais tradicionais de smartphones; 

• Utiliza SQLite para armazenamento de dados; 

• Possibilita o envio de mensagens como SMS ou MMS; 

• Possui navegador baseado no framework de código aberto 
conhecido como WebKit; 

• Por rodar aplicações escritas em Java, a compilação é feita em 
bytecodes Dalvik e a execução, usando a Máquina Virtual 
Dalvik ; 

• Suporta formatos de áudio e vídeo como: MPEG-4, H.264, 
MP3, e AAC; 

• Permite fazer uso de câmeras de vídeo, tela sensível ao toque, 
GPS, acelerômetros, e aceleração de gráficos 3D;  

• O sistema de desenvolvimento inclui um emulador, 
ferramentas para debugging, memória e análise de 
desempenho. Um exemplo deste é o Eclipse, que pode ser 
utilizado através do plugin Android Development Tools 
(ADT).  

Analisando a lista de características deste sistema 
operacional, fica evidente a preocupação da Google em 
proporcionar aos desenvolvedores uma plataforma, ao mesmo 
tempo, robusta e simplificada. Outro ponto que chama a atenção e, 
porque não, torna o desenvolvimento mais agradável, são os 
nomes atribuídos a cada versão do Android. Estes seguem ordem 
alfabética e são, curiosamente, relacionados à comida: Cupcake, 
Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream 
Sandwich, Jelly Bean (não se sabem quais eram os nomes das 
duas primeiras versões com A e B). A lista a seguir destaca estas 
versões [13]: 

• Android 1.5 - Cupcake: lançada em abril de 2009, com a 
última revisão oficial lançada em maio de 2010; 

• Android 1.6 - Donut: lançada em setembro de 2009, com a 
última revisão oficial lançada em maio de 2010; 

• Android 2.1 - Eclair: lançada em janeiro de 2010, com a 
última revisão oficial lançada em maio de 2010; 

• Android 2.2 - FroYo (FrozenYogourt): lançada em maio de 
2010, com a última revisão oficial lançada em julho de 2010; 

• Android 2.3 - Gingerbread: versão em uso, lançada em 
dezembro de 2010; 

• Android 3.0 - Honeycomb: versão em uso, lançada 
especialmente para tablets, em janeiro de 2011;  

• Android 4.0 - Ice Cream Sandwich: versão em uso, lançada 
em outubro de 2011; 

• Android 4.1 e 4.2 - Jelly Bean: versão em uso, lançada em 
junho de 2012, com atualização recebida em outubro de 2012. 

Desta forma, acredita-se que, para que ao utilizar a Tecnologia 
Android, seja possível alcançar um grande número de usuários. 
Para a implementação desta ferramenta, serão levadas, também, 
em consideração, técnicas específicas da Psicologia Behaviorista, 
voltadas ao tratamento de pessoas portadoras de autismo. 
Algumas técnicas, relevantes para este trabalho, serão explicadas 
a seguir. 

2.4 Técnicas Behavioristas no Tratamento de 
Pessoas com Autismo 
A Psicologia Behaviorista, [5] dedica-se ao estudo das interações 
entre o ambiente (os estímulos) e o indivíduo (suas respostas), 
uma vez que “certos estímulos levam o organismo a dar 
determinadas respostas e isso ocorre porque os organismos se 
ajustam aos seus ambientes por meio de equipamentos 
hereditários e pela formação de hábitos. [...] Neste contexto, o 
comportamento não é visto como uma ação isolada de um sujeito, 
mas, sim, como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o 
ambiente onde o seu “fazer” acontece” [5]. 

Para que a Psicologia Behaviorista possa ajudar no 
desenvolvimento do indivíduo autista, tanto na questão cognitiva, 
quanto na questão comportamental, ela lança mão de algumas 
técnicas específicas, entre elas: TEACCH - Tratamento e 
Educação para Autistas e Crianças com Déficits na Comunicação 
(em inglês, Treatment and Education of Autistic and 
Communication Handicapped Children), PECS - Sistema de 
Comunicação por Troca de Figuras (em inglês, Picture Exchange 
Communication System), e ABA - Análise Comportamental 
Aplicada (em inglês, Applied Behavior Analysis). Tais definições 
tornam-se importantes para que haja um bom entendimento do 
leitor, além de tornar possível a identificação da necessidade de 
envolvê-las na definição, também, da proposta deste trabalho.  

O Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Déficits 
na Comunicação (TEACCH) foi criado em 1964, na Universidade 
da Carolina do Norte (EUA), por Eric Shopler e colaboradores, 
segundo a página da instituição na rede [14]. Este programa atua 
com base em uma conceituação teórica do autismo, apoiada por 
pesquisa empírica e enriquecido por experiências clínicas. Chama 
a atenção por seu apoio flexível e centrado em indivíduos de todas 
as idades e níveis de habilidade. Santos [10] salienta que as bases 
do TEACCH envolvem, essencialmente, a estruturação do 
ambiente, a programação da rotina e a utilização de tarefas 
adaptadas à criança com autismo. Aliado a tudo isso estão: a 
valorização das descrições de comportamentos observáveis, a 
utilização de programas de aprendizado passo a passo e o uso de 
esquemas de reforço de condutas socialmente apropriadas, 
deixando evidentes as influências comportamentais. 

Em paralelo, pode-se utilizar o Sistema de Comunicação por 
Troca de Figuras (PECS), desenvolvido em 1985 por Andy 
Bondy, Ph.D. e Lori Frost, MS, CCC-SLP. Sabe-se que uma das 
características da criança portadora de autismo é a dificuldade de 
comunicação ou ausência de linguagem verbal. Desta forma, o 
PECS promove a comunicação por meio de figuras, que 
simbolizam objetos e ações, de forma a permitir que a criança 
comunique seus desejos e necessidades [10].  

O protocolo baseia-se na investigação e na prática dos princípios 
da ABA (sigla em inglês para Análise Comportamental Aplicada). 
[...] Pesquisas indicam que quando o PECS é implementado, a fala 
pode emergir em muitas pessoas [15]. 

A Análise Comportamental Aplicada (ABA), citada acima como 
base do PECS, é uma abordagem da Psicologia Behaviorista, 
através da qual se observa, analisa e explica a associação entre o 
ambiente, o comportamento humano e a aprendizagem [10] afirma 
que ela é usada para auxiliar na compreensão do comportamento, 
sendo muito indicada no atendimento a pessoas com 
desenvolvimento atípico, como os transtornos invasivos do 
desenvolvimento (TIDs). A partir da compreensão das causas do 
comportamento inadequado da criança com autismo, mudanças 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

235

são propostas com o objetivo de torná-lo o mais adequado 
possível. Os objetivos da ABA são [8]: “Trabalhar os déficits, 
identificando os comportamentos que a criança tem dificuldades 
ou até inabilidades e que prejudicam sua vida e suas 
aprendizagens; diminuir a frequência e intensidade de 
comportamentos de birra ou indesejáveis, como: agressividade, 
estereotipias [...]; promover o desenvolvimento de habilidades 
sociais, comunicativas, adaptativas, cognitivas, acadêmicas etc.; 
promover comportamentos socialmente desejáveis”  

Quando ocorre a junção adequada destas Técnicas Behavioristas 
com as diferentes tecnologias existentes, surgem ferramentas 
capazes de enriquecer o trabalho de profissionais que lidam com 
pessoas portadoras de deficiência, bem como facilitar o 
desenvolvimento destas. No que concerne aos portadores de 
autismo, é possível identificar alguns aplicativos, que já existem 
ou que estão em andamento, que levam em consideração tais 
técnicas e prevêem benefícios aos usuários. Alguns exemplos 
destes serão apresentados a seguir, como o LIVOX e o QUE-
FALA!.  

2.5 Estudo de Aplicativos Existentes 
A educação inclusiva propõe a oferta de oportunidades 
educacionais e ferramentas de apoio às crianças autistas, de forma 
que elas não fiquem com defasagem idade-série. Porém, nem 
sempre tais ferramentas atendem, de fato, as suas necessidades, 
levando em consideração suas limitações e anseios [6]. Percebe-
se, no entanto, que o uso de ambientes virtuais “permite a 
interação do usuário através da interface, elemento importante de 
comunicação visual, oferecendo oportunidades para a o 
desenvolvimento de técnicas educativas que podem ser usadas por 
pessoas com necessidades especiais” [6]. 

Neste sentido, aplicativos vêm sendo desenvolvidos e 
apresentados à comunidade como forma de auxiliar nesta tarefa. 
Como exemplos, foram estudados e serão apresentados os 
aplicativos LIVOX e QUE-FALA!, que auxiliam o usuário no 
desenvolvimento da comunicação.  

2.5.1 O Aplicativo LIVOX 
De acordo com o site do LIVOX na Internet, o mesmo fornece 
uma solução para comunicação de pessoas que tem dificuldades 
na fala, convertendo textos em voz, com sons naturais, milhares 
de símbolos, personalização total e facilidade de uso extrema para 
tablets Android [1].  

Trata-se de uma espécie de comunicação alternativa, destinada a 
pessoas sem fala ou sem escrita funcional ou em defasagem entre 
sua necessidade comunicativa e sua habilidade de falar e/ou 
escrever. Através do uso de imagens e sonorização de palavras, o 
site garante que este aplicativo permite ao usuário:  

• Falar sobre emoções e necessidades;  
• Participar ativamente de tudo, fazendo perguntas e dando 

respostas;  
• Comer exatamente aquilo que mais gosta para comer; 
•  Autonomia para se divertir sozinho, escolhendo o DVD que 

preferir assistir;  
• Aumentar ou diminuir informações na tela;  
• Interagir rapidamente com respostas Sim ou Não; Verificar 

favoritos e estatísticas em tempo real; Escolher entre milhares 
de desenhos ou usar as próprias fotos do usuário.  

A Figura 2 apresenta algumas telas deste aplicativo.  

 
Figura 2.  Demonstração das telas do Aplicativo LIVOX. 

 
Os principais motivos para o uso do LIVOX, de acordo com 

o fabricante, são [1]:  

• É intuitivo: não requer um longo aprendizado; 
• Permite escutar o ente querido “falar”; 
• É portátil: pode ser levado a qualquer lugar; 
• Permite tocar vídeos e músicas; 
• Totalmente personalizável.  

O LIVOX é disponibilizado para o setor educacional, 
governamental, hospitalar e para usuário final. Não há 
informações claras sobre o valor de cada produto no site do 
fabricante. Para tanto, o mesmo orienta o interessado a entrar em 
contato a partir de uma página específica, onde é possível enviar 
uma mensagem indagando sobre a informação desejada [1]. 

2.5.2 O Aplicativo QUE-FALA! 
O Que-Fala!, segundo sua página virtual na rede [2], é uma 
prancha de comunicação digital para Tablets, Smartphones e 
Computadores, que pode substituir as pranchas de papel 
geralmente empregadas no tratamento de pacientes com 
dificuldades na fala em hospitais ou clínicas especializadas. Seu 
objetivo é permitir à pessoa com deficiência se comunicar e se 
estabelecer como indivíduo na sociedade. Ele é suportado por três 
visões críticas [2]: 

• Visão Profissional: Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, 
psicólogos, pedagogos, enfermeiros, entre outros profissionais 
que prescrevem, indicam e editam as pranchas para seus 
pacientes; 

• Visão do Usuário: Pessoas com autismo, paralisia cerebral, 
escleroses múltiplas, esclerose lateral amiotrófica, vítimas de 
AVC, vitimas de TCE e outras deficiências na fala que 
utilizam as pranchas para se comunicar e se estabelecer como 
indivíduo na sociedade; 

• Visão do Cuidador: Pais, familiares e entidades que querem 
dar voz a estes pacientes, promovendo a inclusão social destas 
pessoas, o que ampliará seus horizontes com qualidade de 
vida. 

“Trata-se de uma tecnologia assistiva de alto impacto baseada nos 
conceitos técnicos e científicos da Comunicação Suplementar e/ou 
Alternativa (CSA). Com o Que-Fala!,os pacientes podem interagir 
diretamente com interlocutores por meio de seus equipamentos, 
sem a necessidade de intermediários. Assim, um paciente com 
dificuldades na fala pode utilizar seu tablet ou smartphone como 
instrumento de comunicação alternativa em qualquer lugar: lojas, 
restaurantes, consultórios e outros. Por isso, o Que Fala! dá voz a 
quem não tem” [2]. A Figura 3, a seguir, apresenta algumas telas 
deste aplicativo.  
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Figura 3.  Demonstração das telas do Aplicativo QUE-FALA!. 
 
Em seu site [2], o Que-fala! permite que o usuário se cadastre e 
crie suas próprias pranchas de comunicação, como mostra a 
Figura 4, além de possibilitar a impressão e utilização destas, 
mesmo sem os dispositivos ou outros programas de maior custo. 
Apesar de o software de exibição e operação da prancha ser 
totalmente gratuito, é necessário adquirir um dos pacotes 
disponíveis para a edição e integração de conteúdo personalizado 
para cada paciente. O valor do pacote depende do tempo de 
vigência do mesmo.  

 
Figura 4.  Personalizando a prancha do QUE-FALA!. 

 
Apesar de os aplicativos aqui apresentados terem uma grande 
importância e utilidade, demonstrando uma preocupação explícita 
no desenvolvimento da comunicação de crianças portadoras de 
autismo, percebe-se que não há um investimento em capacitar a 
criança, também, para o reconhecimento das letras ou à escrita das 
palavras. Aplicativos que o fazem, com frequência, não existem 
com versões em outra língua, senão em inglês. Desta forma, 
crianças brasileiras, por exemplo, que não estejam sendo criadas 
em um ambiente no qual a Língua Inglesa esteja suficientemente 
presente, não conseguirão se beneficiar destes aplicativos, como é 
o caso dos aplicativos da iLearnNEarn [12] que formam uma 
biblioteca de aplicativos integrados e fazem parte do Programa de 
Intervenção Shanesh Colors, dedicado exclusivamente ao auxílio 
no desenvolvimento de crianças com autismo – disponível apenas 
em Língua Inglesa.  

Baseada nesta realidade e estudos, segue a proposta de trabalho 
para uma ferramenta que servirá como auxílio no 
desenvolvimento de pessoas portadoras de autismo, tendo como 
idioma nativo o Português. 

3. PROPOSTA DE TRABALHO 
Esta proposta de trabalho tem, por objetivo, desenvolver um 
aplicativo compatível com dispositivos móveis que possuem a 
plataforma Android, tendo como base a Tecnologia Assistiva. 
Optou-se por adequá-lo de forma a auxiliar no desenvolvimento 
de pessoas com autismo, conforme segue: 

• No trabalho com pessoas portadoras de autismo em nível 
severo, ou em fase inicial de tratamento, o mesmo poderá ser 
utilizado por pais, terapeutas ocupacionais, pedagogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, professores, e demais 
profissionais envolvidos, como ferramenta de apoio para 
garantir uma aprendizagem diversificada; 

• Para autistas considerados de nível não severo, ou que já 
possuem um desenvolvimento que os capacita para tal, este 
aplicativo pode servir, ao mesmo tempo, como uma 
ferramenta para ampliar e/ou reforçar os conhecimentos, além 
de uma opção de entretenimento, utilizando as atividades 
disponíveis como sendo jogos de lazer. 

Seja como ferramenta de apoio ou como passatempo, o usuário 
poderá se beneficiar e ampliar seu desenvolvimento, de forma a 
lidar melhor com seu possível comprometimento na comunicação. 

Além de estar fundamentado em conceitos da Tecnologia 
Assistiva, para que o produto final desta proposta seja bem 
sucedido, é necessário fazer uso, também, da Tecnologia Móvel. 

Desta forma, pretende-se utilizar a plataforma Android, em um 
ambiente composto por:  

• Aplicação Eclipse 4.2.0 Juno;  
• Desenvolvimento em JAVA; 
• Bibliotecas e ferramentas do Android SDK; 
• Plugins ADT; 
• Banco de dados SQLite 3.7.11.  

Acredita-se que o uso desta plataforma viabilizará o produto final 
com mais facilidade a um grande número de pessoas. 

A criação de um software para a Educação Especial envolve 
aspectos interfaciais e funcionais [10]. Quanto aos aspectos 
interfaciais, “o termo interface pode ser definido, como 
‘dispositivo que garante a comunicação entre dois sistemas 
informáticos distintos ou um sistema informático e uma rede de 
comunicação’, é um diálogo que permite o retorno de informações 
do sistema” [10]. 

A partir deste conceito, vê-se que a interface deve garantir um 
bom diálogo. Neste caso, não será um diálogo entre sistemas ou 
redes, mas entre o aplicativo em questão e seu usuário. Desta 
forma, é importante que a mesma seja apropriada para que chame 
a atenção do autista e estimule seu interesse sobre as atividades 
disponíveis. A seguir, serão mostrados alguns protótipos de telas e 
suas descrições, para que se possa entender melhor como será a 
apresentação desta ferramenta.  

Quanto aos aspectos funcionais, planeja-se que este aplicativo 
possua diferentes funções ou etapas, conforme a descrição a 
seguir. 

A primeira etapa do aplicativo será chamada “Vamos Nos 
Conhecer” e se propõe a despertar o interesse do usuário pela 
ferramenta. Logo que acessá-la, aparecerá na tela o título desta 
etapa, seguido pela pergunta “Qual é o seu nome?”, a qual 
possibilitará que a resposta seja digitada em um campo adequado, 
conforme mostra a Figura 5. Na sequência, o usuário poderá 
escolher um personagem para ser seu guia pelas demais 
atividades. Todo personagem terá um nome e, após a escolha, o 
mesmo se apresentará ao usuário. Pretende-se que todas as 
interações que partirem do aplicativo sejam feitas tanto com 
escrita na tela quanto com a sonorização da mesma.  
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Figura 5.  Esboço de tela na etapa "Vamos Nos
 
Após esta fase, será apresentada uma Tela Principa
títulos das atividades disponíveis neste aplicat
mostra a Figura 6. Nela, o usuário poderá escolher
atividades quer utilizar. Inicialmente, haverá apena
“Vamos Brincar: Palavras”, visando o desenv
capacidade de comunicação do usuário. Posterio
grupos de atividades poderão ser adicionados.  

Figura 6.  Esboço de Tela Principal
 
Embora o intuito seja o real auxílio no desenv
sujeito, o título “Vamos Brincar: Palavras” tende a 
ideia mais lúdica do aprendizado. Analisando o me
se que o verbo utilizado está na segunda pessoa d
indicando que a criança não fará a interação so
possa fazê-lo, após certo desenvolvimento), mas q
de algum orientador (pais, terapeutas,...), ap
característica inclusiva, não individualista. 

Portanto, o objetivo deste grupo de atividades
possibilidades de comunicação através de estím
sonoros (a representação da palavra com uma imag
correspondente e sua locução). Mesmo que o usu
ainda desenvolvido a habilidade de comunicar
poderá fazer uso destas atividades apenas 
selecionando o que deseja comunicar, pois, através 
automática das palavras, será possível transmitir o 
qualquer forma, acredita-se que, devido à repetição
o estímulo para que o usuário memorize tal palavra
seu desenvolvimento vocal e ampliando seu vocabu

Esta atividade será dividida em três partes, como de

1. Escolha: Ao selecionar o grupo de atividad
personagem escolhido pelo usuário, perguntand
quer fazer?”, juntamente com a lista de atividad
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Figura 7.  Protótipo de tela de Escolha,
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Figura 8.  Protótipo de tela de Treina
Brincar - Palavras

 

presentadas por seus ícones e títulos, 
nhecer as vogais”. O usuário poderá 
eferida clicando sobre ela. Haverá, 
tar”, que retornará à Tela Principal, 

onar a atividade desejada, o usuário 
einamento, na qual o personagem 
plicando o conteúdo, enquanto o 
na tela. Por exemplo: “Diga ‘A’” 

‘E’" (aparece a letra E); “Diga ‘I’" 
 ‘O’" (aparece a letra O); “Diga ‘U’" 
 parte durará de 5 a 10 segundos. Na 
oltar”, que retornará à tela de escolha 

que passará diretamente à etapa de 

na tela imagens da etapa de 
 com o personagem, que pedirá ao 
 no campo correto, conforme seus 

e: A”. Tanto no sucesso ou 
verá reforços adequados, conforme 

 adiante. Haverá cerca de cinco 
ndo apresentada a soma de acertos ao 
 os botões “Repetir”, que reiniciará a 
ue retornará à tela de escolha de 

 
 de Escolha, em "Vamos Brincar - 
alavras". 

 
ela de Treinamento, em "Vamos 

Palavras". 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

238

Figura 9.  Protótipo de tela de Avaliação, em "V
- Palavras". 

 
Apesar de estas atividades treinarem e avaliarem
sabe-se que o objetivo delas não é desenvolver a co
nem gerar frustração em caso de fracasso.  

Assim, nas etapas de avaliação deste aplicativo, hav
de motivação, de forma que o erro não seja destaca
acerto seja reforçado, como: 

• Se o usuário acertar a resposta: o personagem
manifestar-se positivamente, com expressão de 
também poderão ser adicionados à tela, simb
além de haver estímulos sonoros como uma m
aplausos ou frases como “Parabéns!” e “Você a

• Se o usuário errar a resposta: a resposta certa se
sutilmente, com estímulos visuais, e se pulará p
pergunta, sem enfatizar o erro. 

• Se a soma total de acertos for 0 (zero): o placar
na tela, juntamente com o personagem escolh
expressão feliz e alguma frase que motive o u
de novo, como: “Tente outra vez!” ou “
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tela, simbolizando festa, além de haver estí
como uma melodia alegre ou aplausos. 

Sabe-se que “nas crianças autistas, as recompens
são utilizados na realização das atividades ro
incentivo, podendo ter níveis diferenciados. Por 
fazer uma determinada atividade, a criança po
recompensa imediata um item ou brinquedo p
Assim, o cuidado com os reforços e motivações ad
apresentado, é importante para que o usu
progredindo em caso de acertos, e se sinta motiva
novo em caso de erros.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir do estudo feito e da proposta apresenta
entender que nessa era da tecnologia, ganh

 
ação, em "Vamos Brincar 

 e avaliarem o indivíduo, 
envolver a competitividade, 

plicativo, haverá estratégias 
o seja destacado, mas que o 

 personagem escolhido irá 
expressão de alegria. Balões 
à tela, simbolizando festa, 
como uma melodia alegre, 
!” e “Você acertou!”.  
osta certa será identificada, 

 e se pulará para a próxima 

ero): o placar será mostrado 
nagem escolhido com uma 
e motive o usuário a tentar 
vez!” ou “Parabéns pela 

 e o total: o placar 
ente com o personagem 
 e alguma frase que motive 
: “Você está quase lá!” ou 
Também haverá estímulos 
ou aplausos. 
tal: o placar será mostrado 

nagem escolhido com uma 
e que reforce o usuário 
, como: “Você é ótimo!” ou 

 poderão ser adicionados à 
e haver estímulos sonoros 

s recompensas ou reforços 
tividades rotineiras como 
ciados. Por exemplo, após 
a criança pode ter como 
brinquedo predileto” [10]. 
otivações adequados, como 
que o usuário continue 
sinta motivado a tentar de 

sta apresentada, é possível 
logia, ganha destaque a 

Tecnologia Móvel: quanto mais conectad
muitas inovações vem aparecendo no m
sejam possíveis mais conexões e menos
lugar. Parte desta conquista deve-se à T
garante um ambiente de desenvolvim
resultando em um maior número de apli
usuários.  

No que diz respeito aos usuários, a Te
somar, na medida em que suscita a utili
tecnologia na implementação de dispo
acesso e desenvolvimento de pessoas com
Com o olhar voltado às pessoas portadora
perceber que, mesmo já existindo ferram
muito o que se produzir para que
comunicativo seja facilitado.  

Por isso, prevê-se que a ferrament
implementada levando em consideração a
Behavioristas destacadas anteriormente, 
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quais devem se completar para atender as
ao qual se destina. 

Assim, percebe-se que há uma necessid
como a que foi proposta neste artigo
professores, e demais profission
desenvolvimento do indivíduo autista, 
estratégia e envolver o mesmo em um mu
facilitado para auxiliar no seu desenvolvim
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ABSTRACT 

This research aims to investigate the impact of collaboration in the 
study of an assistive technology within a virtual learning 
environment for visually impaired person and how they adapt to 
specific information technology tools, from the perception of 
intrinsic motivational factors (ease of use) and extrinsic 
motivational factors (perceived usefulness) and its behavioral 
intention to use. These elements were taken from the Technology 
Acceptance Model (TAM). We used a quantitative methodology 
through questionnaires answered by the students of a pilot course 
of Dosvox in distance mode. It was observed that collaboration is 
not something that happens naturally and has to be induced. In the 
case of the respondent group, we found no such stimulus. Still, 
most people felt motivated to use the environment in a 
collaborative way, because they realized the ease and utility of 
that and thus increased their intention to use assistive technology 
tools in virtual learning environments. The results of this research 
were relevant to the creation of an education project of assistive 
technology in virtual learning environments. 
 
RESUMO 
Esta pesquisa se propõe a investigar o impacto da aprendizagem 
colaborativa no estudo de uma tecnologia assistiva, dentro de um 
ambiente virtual de aprendizagem para deficientes de deficiência 
visuais e como eles se adaptam a ferramentas específicas de 
tecnologia da informação, a partir da percepção de fatores 
motivacionais intrínsecos (facilidade de uso) e de fatores 
motivacionais extrínsecos (utilidade percebida) e da intenção de 
uso. Esses elementos foram extraídos do modelo TAM - 
Technology Acceptance Model. Utilizou-se uma metodologia 
quantitativa através de questionários respondidos pelos alunos do 
curso piloto de Dosvox, na modalidade a distância. Observou-se 
que a  aprendizagem colaborativa  não é algo que acontece 
naturalmente e precisa ser induzida. No caso do grupo 
entrevistado identificamos que não houve esse estímulo inicial. 
Ainda assim, a maioria das pessoas sentiu-se motivada a utilizar o 
ambiente de forma colaborativa, pois percebeu a facilidade e 
utilidade e com isso aumentou sua intenção de 
uso das ferramentas de tecnologia assistiva em ambientes virtuais 
de aprendizagem. Os resultados dessa pesquisa foram relevantes 

para a criação de um projeto de ensino de tecnologia assistiva em 
ambientes virtuais de aprendizagem ora em curso na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

Termo Geral 
Measurement, Reliability, Human Factors 

Palavra-Chave 
Tecnologia Assistiva, Aprendizagem Virtual, Modelo TAM, 
Deficientes Visuais. 

1. INTRODUÇÃO 
No Brasil, nas últimas décadas, as políticas educacionais têm se 
colocado a favor da inclusão escolar de pessoas com deficiência. 
Essas iniciativas têm proporcionado diversas ações com o 
objetivo de apoiar a organização e oferta de atendimentos 
educacionais especializados. Esse suporte às atividades 
educacionais de pessoas deficientes chama-se Tecnologia da 
Informação Assistiva [2].  

A tecnologia assistiva é definida como um conjunto de serviços, 
estratégias e práticas para minimizar os problemas encontrados 
pelos indivíduos deficientes [3]. Muitos estudos defendem que a 
tecnologia de informação assistiva possui grande potencial para 
incrementar as capacidades das pessoas com deficiência [4]. No 
entanto, ainda se conhece pouco a respeito dos estudos do uso 
dessas tecnologias e da forma de conduzir a utilização da 
tecnologia de informação assistiva para os deficientes[5]. A busca 
por mecanismos que pudessem facilitar o uso deste tipo de 
tecnologia poderia fomentar o uso de ambientes virtuais de 
aprendizagem para facilitar a transferência de conhecimento entre 
estes indivíduos. 

Estudos mostram que a aprendizagem colaborativa é uma técnica 
ou proposta pedagógica na qual os alunos interagem entre si e 
com professores adquirindo conhecimento sobre um dado objeto 
[6]. Acredita-se que aliar o uso de Tecnologia Assistiva, 
aplicáveis pedagogicamente, e suas funcionalidades para 
promover autonomia e independência dos estudantes com 
deficiência em classes comuns, pode beneficiar estes indivíduos 
promovendo a aprendizagem colaborativa. 
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Tendo em vista a necessidade de trazer para a comunidade de 
deficientes visuais ferramentas e métodos mais apropriados para a 
adoção de tecnologias e acessibilidade, este trabalho propõe a 
investigação do modelo americano de aceitação de tecnologia- 
TAM [1] e a possibilidade de sua adaptação à avaliação da 
aprendizagem virtual de deficientes visuais. Os alunos alvo deste 
trabalho fizeram parte do curso piloto do software DOSVox1 [8], 
através da plataforma interativa para internet denominada PII [9]. 
Como objetivo específico a ser alcançado neste trabalho, destaca-
se a avaliação da percepção dos respondentes, a partir do modelo 
TAM, a fim de identificar o quanto a colaboração acelera o 
aprendizado do software Dosvox na modalidade a distância por 
meio de uma plataforma virtual de aprendizagem. 

Na próxima seção, o modelo TAM será discutido em sua versão 
parcimoniosa. Na seção 3, serão exploradas algumas pesquisas 
empíricas, principalmente aplicadas em alunos do Brasil que 
verificaram a adoção de tecnologia através deste modelo. Na 
quarta seção é definida a aprendizagem colaborativa apoiando o 
uso de ferramentas tecnológicas; na quinta seção é apresentada a 
metodologia de pesquisa utilizada, destacando o universo 
estudado; enquanto que na sexta, são apresentados os resultados 
com a pesquisa. Por fim, é apresentada a conclusão do artigo onde 
são destacados os resultados obtidos com a pesquisa, trabalhos 
futuros e limitações do trabalho. 

2. TAM – TECHNOLOGY ACCEPTANCE 
MODEL 
Vários estudos têm sido conduzidos a fim de investigar o 
comportamento do usuário frente à Tecnologia da Informação. O 
Modelo de Aceitação da Tecnologia (Technology Acceptance 
Model - TAM) tem sido amplamente utilizado pelos 
pesquisadores a fim de melhor entender os fatores que envolvem a 
adoção e a utilização de uma tecnologia. Este modelo surgiu de 
estudos na área de “Theory of Reasoned Action” (TRA), que tenta 
prever o comportamento social dos indivíduos a partir de suas 
crenças e intenções. 

O modelo TAM foi proposto por Davis [10] a partir do modelo 
Fishbein [11]. Este modelo de comportamento humano da área de 
psicologia descreve o comportamento como dependente da 
intenção de comportamento, a qual seria, por sua vez, afetada por 
um componente atitudinal (crenças/percepções de conseqüências 
que interfeririam na atitude) e por um componente normativo 
(como o contexto social afeta a intenção) [13]: 

B ≈≈≈≈ BI = w1.A + w2.SN, sendo: 

B (behavior) = comportamento 

BI (behavior intention) = intenção de comportamento 

A (attitude) = componente atitudinal com relação ao 
comportamento 

SN (subjective norm) = componente normativo com relação 
ao comportamento 

w1 e w2 = pesos referentes a cada componente 

                                                                 
1 DOSVox é um software próprio para pessoas com deficiência 

visual, o qual converte em som as informações textuais geradas 
no microcomputador. (Borges, 1998) 

Davis [10] desprezou o componente normativo do modelo 
Fishbein, e propôs dois constructos para representar as percepções 
que influenciam o uso de um sistema de informações. Assim, no 
modelo proposto por Davis, o componente atitudinal é formado a 
partir de duas variáveis: 

• PU (perceived usefulness) - utilidade percebida, ou seja, 
“grau em que um indivíduo acredita que utilizar um 
sistema particular melhoraria o seu desempenho no 
trabalho”. 

• PEOU (perceived ease-of-use) - facilidade de uso 
percebida, ou seja, “grau em que um indivíduo acredita 
que utilizar um sistema particular seja livre de esforço 
físico ou mental”. 

Fishbein e Ajzen [12] sugeriam, em seu trabalho, que os 
constructos representativos do componente atitudinal fossem 
levantados a partir da elaboração de uma pesquisa qualitativa 
focando o objeto em estudo. Na área de MIS (Management 
Information Systems) já haviam sido conduzidas várias pesquisas 
sobre o uso de sistemas. Assim, Davis conseguiu levantar os dois 
constructos apresentados acima com base em uma revisão da 
literatura. 

  

A partir deste modelo (ver figura 1), Davis conduziu um survey 
com, aproximadamente, 100 usuários da IBM do Canadá 
verificando sua aplicabilidade. Constatou, nesta amostra, que a 
utilidade percebida tinha maior impacto no comportamento do 
que a facilidade percebida. O autor questionou que tal conclusão 
poderia ser referente ao fato de que a maioria dos entrevistados 
eram analistas de sistemas e desenvolvedores de sistemas da IBM, 
sendo poucos os gerentes envolvidos, e mesmo assim, já 
possuindo algum conhecimento na área. Parece consistente que a 
dificuldade em usar um objeto deva influenciar mais àqueles que 
ainda não sabem usar tal objeto. 

 

 
Intenção de 

Uso 

 
Facilidade de 
uso Percebida 

 
Utilidade 
Percebida 

 
Figura 1: TAM: Modelo Parcimonioso de Intenção de Uso 
(DAVIS, 1986) 

Mesmo assim, neste modelo, percebe-se a influência que a 
percepção da facilidade de uso exerce sobre a percepção da 
utilidade da tecnologia. Assim, caso o usuário tenha dificuldades 
em utilizar a tecnologia, ele tenta negar sua utilidade prática. Em 
outra fase de seu estudo, [10] refina seu modelo, criando o TAM2 
e TAM3 a fim de estudar melhor as relações entre facilidade de 
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uso e utilidade percebida. Estes modelos não foram refinados em 
trabalhos posteriores. Há, no entanto, um modelo proposto em 
Venkatesh e Davis [14] que incorpora novos constructos e que 
também foi denominado TAM2 e será objeto de análise na última 
seção deste capítulo. 

A primeira versão do modelo de Davis - TAM é por ele 
denominada uma versão parcimoniosa uma vez que apresenta 
apenas as variáveis centrais que influenciam na intenção de uso. 
Porém, a realidade que o modelo descreve é muito mais complexa 
envolve vários outros fatores que afetam direta ou indiretamente a 
aceitação do usuário. Por exemplo, Venkatesh e Davis [14] 
investigam que a utilidade percebida possa ser afetada por 
“normas subjetivas, relevância da tarefa e demonstrabilidade de 
resultados”; enquanto que Venkatesh [13] vincula a percepção de 
facilidade de uso a “auto-eficácia computacional, percepções de 
controle externo (locus de controle externo) e ansiedade 
computacional”. Alguns destes constructos já eram percebidos por 
Elia [10] como visto anteriormente. 

Várias pesquisas têm tentado validar o modelo TAM e perceber a 
existência de variáveis antecedentes que alterem de alguma forma 
as premissas do modelo. Citaremos, a seguir, algumas destas 
pesquisas.  

2.1 Estudos empíricos utilizando o Modelo 
TAM 
Desde 1986 o Modelo TAM tem sido aplicado na investigação do 
comportamento dos usuários com relação ao uso de tecnologias. 
Alguns trabalhos como Silva e Dias [15], Dias [16] e Dias, 
Mariano e Vasques [17] se dedicaram em investigar aspectos 
subjetivos deste uso, onde Silva e Dias [15] verificaram que 
apesar de o sistema avaliado estar em uso há mais de três meses, a 
influência das normas subjetivas ainda se mostrou bastante forte. 
Já Dias [16] e Dias, Mariano e Vasques [17] se concentraram na 
relação existente entre os motivadores prazer, utilidade percebida 
e facilidade percebida. Em ambos os trabalhos a utilidade 
percebida foi priorizada pelos participantes com relação aos 
demais fatores motivadores.   

Nos trabalhos anteriormente destacados, observa-se a investigação 
do uso de tecnologias em ambientes e por usuários que não 
exigem o uso de tecnologias de informação assistiva. Na verdade, 
Nascimento [4] destaca que “estudos sobre o uso de tecnologia 
assistiva para pessoas com deficiência não são incomuns, o que 
pode ser considerado mais raro, são trabalhos que relacionam a 
utilização de tecnologia da informação assistiva a modelos de 
adoção de tecnologia, tais como TAM”. Embora sejam poucos, a 
literatura destaca trabalhos que conectam o estudo de tecnologia 
assistiva com modelo de adoção de tecnologia como [19] e [4].  

Em [19] é discutido um resumo dos principais fatores 
motivacionais que influenciam a adoção de tecnologia por 
deficientes visuais, usuários de Dosvox. Os participantes deste 
trabalho definiram a tecnologia avaliada como fácil para quem 
esta aprendendo. Além disso, grande parte dos entrevistados deu 
peso maior ao fator utilidade percebida do que a pressão social e a 
facilidade de uso percebida. Já em [4] houve a preocupação de 
identificar os facilitadores para o uso de tecnologia assistiva em 
empresas para as pessoas com deficiência visual. O diferencial do 
artigo em questão para os trabalhos citados que relacionam 
Tecnologia de Informação Assistiva - TIA com modelo de adoção 
de tecnologia está em pesquisar o quanto a tecnologia assistiva 
pode contribuir para o aprendizado colaborativo online entre 

deficientes visuais. Na seção a seguir é apresentado o domínio da 
aprendizagem colaborativa online. 

3. APRENDIZAGEM COLABORATIVA 
EM AMBIENTES ONLINE 
Segundo Moran [20], os indivíduos aprendem mais quando 
vivenciam, experimentam, sentem, relacionam, estabelecem 
vínculos, inteirando-se com novos contextos e vivendo novos 
desafios. Além disso, Santoro [21] também destaca que as teorias 
de aprendizagem em ambientes virtuais apoiam a dinâmica 
envolvida entre o ato de ensinar e apender partindo do 
reconhecimento da evolução cognitiva dos indivíduos. 

Nos trabalhos encontrados várias teorias construtivas têm como 
ponto comum a percepção de que os aprendizes são agentes 
ativos, que compartilham do mesmo objetivo e constroem o 
conhecimento dentro de um contexto [6]. Atuando na colaboração 
entre os indivíduos da equipe. 

Araújo [25] define que o conceito de percepção pode ser uma 
variação da comunicação, onde os indivíduos podem, através da 
comunicação, encontrar um canal para troca de ideias e intenções.  
Em estudos realizados em aprendizagem colaborativa online, 
apontam mecanismos baseados em ferramentas capazes de apoiar 
a interação dos indivíduos em ambientes online [6]. 

Díaz [7] define a aprendizagem e trabalho colaborativo como: 
aquele onde os aprendizes trabalham em equipe desenvolvendo 
papéis que se relacionam, complementam diante de um objetivo 
comum. Em um estudo direcionado ao curso de pedagogia 
realizado em uma instituição de ensino na América Latina, através 
de pesquisas direcionadas, permitiu identificar alguns 
componentes essenciais de colaboração entre as interações dos 
membros do grupo. Este estudo, também, foi importância na sua 
contribuição científica, pois explicitou o uso de variações de 
atividades, permitindo identificar elementos básicos, bem como 
indicadores sociais. 

O presente trabalho não teve intenção de realizar um 
levantamento teórico sobre o tema aprendizagem colaborativa, 
mas sim realizar uma comparação entre os fatores que podem 
induzir o aprendizado dos indivíduos com deficiência visual em 
ambientes virtuais de aprendizagem apoiados por elementos 
colaborativos. 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Esta pesquisa enfoca como os deficientes visuais reagem à adoção 
das ferramentas de tecnologia, mais especificamente quanto ao 
aprendizado do software Dosvox, na modalidade a distância, 
utilizando uma plataforma virtual de aprendizagem-AVA. A 
pergunta da pesquisa pode ser formulada da seguinte maneira: 
Como ocorre a adoção do DOSVOX e a aprendizagem 
colaborativa entre deficientes visuais em um ambiente virtual 
de apredizagem? 

O modelo de referência da pesquisa foi o modelo parcimonioso 
TAM (ver figura 1). A presente pesquisa, quanto aos meios de 
investigação utilizados, foi conduzida a partir de um survey 
baseado em questionário utilizado em pesquisas anteriores de 
Davis [10] e Venkatesh e Davis [14]. Este survey foi aplicado em 
uma amostra de alunos do curso piloto do software Dosvox, na 
modalidade a distância, a fim de verificar as relações entre os 
fatores levantados na literatura. 
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Esta pesquisa visa conhecer a percepção de alunos do curso piloto 
da Tecnologia Assistiva Dosvox, na modalidade a distância 
utilizando uma plataforma virtual de aprendizagem segundo uma 
amostra de conveniência. 

Esta investigação está em progresso e os dados apresentados neste 
artigo se referem ao pré-teste conduzido em uma turma de uma 
instituição de ensino federal. Os resultados dessa pesquisa 
serviram para apoiar o projeto de tecnologia assistiva que está em 
andamento, sendo oferecido em âmbito nacional para educadores 
da rede pública. O tal projeto, teve nos resultados desta pesquisa 
uma fonte de colaboração para alavancá-lo, visa capacitar 
disseminadores de tecnologia assistiva para as redes públicas de 
ensino a fim de apoiar o processo de aprendizagem dos deficientes 
visuais, na modalidade à distância.  

A amostra foi composta por 15 alunos deficientes visuais, 
matriculados no curso Dosvox. Como realçado por Fishbein [11], 
para aplicação correta de seu modelo comportamental com relação 
a determinado objeto, é necessário especificar um único objeto. 
No caso desta pesquisa, a amostra foi organizada tendo como 
objeto de estudo um software de apoio a pessoas com  deficiência 
visual na modalidade a distância, no ambiente virtual de 
aprendizagem, ou seja, o software DOSVOX.  

A coleta de dados foi realizada considerando os seguintes grupos 
de informações: descrição dos respondentes, percepção de fatores 
motivacionais intrínsecos e extrínsecos e aspectos referentes ao 
aprendizado colaborativo. Esta coleta de dados ocorreu através de 
um questionário construído com base na estrutura de informações 
relatada e no embasamento bibliográfico do Modelo TAM [14] e 
de aprendizagem colaborativa [6]. Para a construção das questões 
envolvendo o modelo TAM, foram definidos 10 itens que cobriam 
as 3 variáveis apresentadas no modelo de referência da pesquisa, a 
saber: facilidade percebida, utilidade percebida e intenção de uso. 
As afirmativas apresentadas foram levantadas das pesquisas de 
Davis [10] e [1] e de Venkatesh e Davis [14], e foi utilizada uma 
escala Likert de 7 pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 7 
(concordo totalmente). Já para a construção das questões de 
aprendizagem, foi usada como base do questionário as questões 
defendidas por Campos et. al. [6]. A proposta de investigar, ainda 
que superficialmente, a aprendizagem colaborativa em ambiente 
virtual de aprendizagem embasada em tecnologia assistiva é de 
encontrar indícios que relacionem essas áreas de conhecimento. 

O questionário foi aplicado de forma online, pois os entrevistados 
estavam distribuídos pelo Brasil. Apesar de a comunicação ter 
sido por email, este contato permitiu aos pesquisadores identificar 
algumas dificuldades relacionadas à acessibilidade no ambiente 
virtual de aprendizagem  e à aprendizagem colaborativa. Com 
relação às afirmativas, todos os questionários foram respondidos. 

Utilizando uma metodologia quantitativa através de questionários 
individuais foram contatados, por email, 49 alunos. Deste total, 15 
eram deficientes visuais. Foram examinadas analisadas suas 
percepções com relação à facilidade de uso, utilidade e intenção 
de uso em relação a essa tecnologia, como também a percepção 
dos resultados da aprendizagem colaborativa. Tais percepções se 
referem a fatores motivacionais intrínsecos (facilidade de uso) e 
fatores motivacionais extrínsecos (utilidade percebidos pelo 
usuário) extraídos do TAM de Davis [10] e [1].  

Uma base de dados foi montada a partir dos dados coletados. 
Estes dados foram inseridos no pacote estatístico onde as análises 
foram executadas. Primeiro, foram analisados os dados 

demográficos a fim de conhecer melhor o perfil da amostra. A 
seguir, foram realizadas análises das questões relacionadas ao 
modelo TAM e das questões que foram construídas para entender 
a percepção dos indivíduos com deficiência visual em relação à 
percepção de aprendizagem colaborativa. 

5. RESULTADOS OBTIDOS 
Os resultados obtidos foram estruturados em três grandes grupos: 
análise descritiva dos respondentes, análise dos fatores 
motivacionais intrínsecos e extrínsecos, e a análise de aspectos 
referentes ao aprendizado colaborativo. Para cada um destes 
grupos, os resultados foram obtidos através de um questionário 
respondido por uma amostra de 15 alunos. Esta amostra é formada 
por homens e mulheres do curso piloto de aprendizagem do 
software Dosvox, através da plataforma interativa para internet 
denominada PII. Dentre os 15 alunos, apenas 14 destes 
responderam todo o questionário. Um desses alunos respondeu 
apenas as questões de análise descritiva dos respondentes. 

A análise descritiva da pesquisa mostra que 66,66% da amostra de 
participantes são mulheres e 73,30% dos participantes possuem 
pós-graduação. A respeito deficiência, 93,3% dos participantes 
afirmaram que possuem deficiência visual e 66,6% destes 
apresentam esta condição por um período que varia, de 
respondente para respondente, entre 5 e 10 anos. Os resultados da 
analise descritiva mostraram ainda que a amostra de participantes 
da pesquisa utiliza computadores e softwares de acessibilidade, 
por mais de 10 anos, sendo o grau respectivamente para estes de 
66,6% e 60%. Como 93,3% dos participantes apresentam 
deficiência visual, o uso de algumas tecnologias assistivas é tarefa 
comum entre a amostra. A Tabela 1 a seguir mostra a incidência 
do domínio prévio das tecnologias citadas.  

Tabela 1: Grau máximo de domínio prévio de tecnologias 
assistivas.  

Dosvox 60% 

NVDA 13,33% 

Jaws 13,33% 

Virtual Vision 0% 

Braille 60% 

Braille Fácil 20% 

Microfenix 0% 

Motrix 0% 

Board Maker 0% 

Dentre as tecnologias assistivas de maior domínio dos 
participantes destacam-se Dosvox e Braile. Ambas as tecnologias 
são destinadas ao público deficiente visual. De acordo com a 
Tabela 1, 60% dos participantes da pesquisa informaram que já 
conheciam a tecnologia Dosvox. A Figura 2 mostra em maior 
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detalhe o conhecimento dos participantes com relação à 
tecnologia em estudo DOSVOX, onde apenas 3 participantes 
informaram conhecimento desta tecnologia abaixo do grau 8. Vale 
destacar que apesar da maioria dos respondentes afirmarem ser 
conhecedor do DOSVOX, ainda assim eles mesmos mostraram 
interesse no curso proposto sobre a ferramenta em questão.. 

A fim de buscar a concordância e discordância relativas ao uso da 
plataforma interativa para internet PII (ver Figura 3), as seguintes 
perguntas foram feitas:  

• “Minha interação com Dosvox em uma plataforma 
virtual de aprendizagem (AVA) é clara e fácil de 
entender”; 

• “Dado que eu tenha acesso a plataforma de virtual de 
aprendizagem, eu prevejo que a utilizarei”; 

• “Interagir com a plataforma para aprender o Dosvox 
não requer muito esforço mental”; 

• “Eu acho que a plataforma virtual é útil em minhas 
tarefas de aprendizagem online”; 

• “Eu acho que a plataforma virtual de aprendizagem 
fácil de ser usado para aprender o Dosvox”; 

• “Usar a plataforma virtual para aprender um software 
novo aumenta minha eficiência nas minhas tarefas”; 

• “Assumindo que eu tenha acesso a plataforma virtual 
de aprendizagem, pretendo utilizá-lo”; 

• “Eu acho fácil fazer com que a plataforma virtual de 
aprendizagem faça o que eu quero que ele faça”; 

• “Usar a plataforma virtual de aprendizagem para 
aprender o Dosvox melhora meu desempenho nas 
minhas tarefas”; 

• “Usar a plataforma virtual de aprendizagem para 
aprender um software novo aumenta minha 
produtividade”.  

 

Figura 2: Incidência de domínio da Tecnologia Assistiva 
DOSVOX. 

Os resultados obtidos com relação aos fatores motivacionais de 
uso da plataforma virtual de aprendizagem são claramente 
apresentados na Figura 3. Nela, observa-se que a incidência de 
respostas concordantes atinge maior índice (valores de 4 a 7 no 
eixo x) com relação às respostas discordantes (valores de 1 a 3 no 
eixo x).  Com isso, a Figura 3 deixa claro que para a maioria dos 
participantes da pesquisa, a plataforma virtual de aprendizagem se 
mostrou útil e fácil, considerando os 14 respondentes.  

No grupo de percepção dos entrevistados quanto ao apoio da 
colaboração ao aprendizado, tem-se que 64% dos participantes 
entenderam que o novo conteúdo oferecido pelo curso foi 
aprendido e 43% entenderam que seus companheiros de curso 
colaboraram em seu aprendizado.  Além disso, 79,6% da amostra 
participante da pesquisa afirmaram que acessaram fontes 
suplementares de informações; 43% restringiram-se a consultar 
fontes informadas pelo professor online; 71,4% participaram das 
reuniões síncronas do curso; 36% mantiveram contato com o 
professor online somente em datas próximas à entrega dos 
trabalhos; 78,5% mantiveram contato regular com o professor 
online do curso; 86% pesquisaram e utilizaram fontes 
suplementares localizadas por ele mesmo. Os resultados 
mostraram ainda que 50% dos alunos assistiram em média 75% 
das aulas oferecidas no curso. Para 71,4% dos participantes da 
pesquisa, o grau de participação dos envolvidos no curso foi 
médio (Figura 4); e 57% dos participantes entenderam que o 
processo de aprendizagem colaborativa ao longo do curso na 
modalidade a distância foi bom. 

 

Figura 3: Concordância ou discordância relativa ao uso da 
plataforma interativa para internet PII. 

Alguns indícios podem ser extraídos dos resultados da pesquisa. 
A plataforma virtual de aprendizagem usada durante o curso 
apresentou aparente usabilidade para os participantes. Além disso, 
o alto grau de assiduidade no curso e a média participação dos 
envolvidos parecem indicar um alto grau de aprendizagem do 
curso. A pesquisa mostra através de seus resultados que os 
participantes entendem que o grau de participação dos indivíduos 
é médio (Figura 4).  No entanto, vale destacar que esta pesquisa se 
limitou em apresentar as percepções dos participantes quanto à 
usabilidade da plataforma usada e à aprendizagem do conteúdo 
oferecido; deixando de discutir como cada ação durante a 
dinâmica do curso ocorreu. 
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Figura 4: Grau de participação dos envolvidos no curso. 

A figura 4 mostra que dos 14 respondentes da pesquisa, apenas 
dois deles entenderam que o grau de participação dos alunos foi 
abaixo de médio. Esta afirmativa leva a concluir que houve 
interação entre os alunos e a plataforma de aprendizagem virtual. 
No entanto, os resultados atingidos por esta pesquisa não deixam 
claro o tipo de interação, se foi entre alunos, aluno e professor ou 
mesmo aluno e plataforma. 

A pesquisa mostra, ainda, que um grande número de participantes 
buscou fontes suplementares de informação; e também boa parte 
da amostra de participantes da pesquisa afirmou que mantinha 
contato constante com o professor online. Este cenário mostra 
potenciais elementos para a troca de informação e de uma possível 
aprendizagem colaborativa entre os participantes do curso. 

6. CONCLUSÃO 
A presente pesquisa alcançou seu objetivo de avaliar a percepção 
dos respondentes, a partir do modelo TAM, a fim de identificar o 
quanto a colaboração pode acelerar o aprendizado do software 
Dosvox na modalidade a distância por meio de uma plataforma 
virtual de aprendizagem.  

Esses resultados estão diretamente associados ao fato de que as 
ferramentas de tecnologia assistiva como o DosVox, podem ser 
oferecidas para o segmento de pessoas deficientes visuais, na 
modalidade a distância. Para isso, percebemos que há a 
necessidade, conforme Araújo [25] afirma, de um planejamento 
para a inserção de atividades colaborativas. Ao mesmo tempo, é 
importante não perder de vista a diferenciação existente entre o 
que seria “motivação autêntica”, originada de fatores intrínsecos 
ao indivíduo, e o mero condicionamento, estimulado por fatores 
extrínsecos e, portanto, gerador de comportamentos que não se 
manterão por si mesmos; caso a punição ou a recompensa a eles 
associadas sejam suprimidas [23]. 

Nesse caso, existe um consenso de que o ambiente virtual de 
aprendizado, produzido com métodos e estratégias para elucidar a 
aprendizagem colaborativa, para os deficientes visuais em cursos 
a distância, não é apenas uma mera ferramenta — ele é 
efetivamente a ferramenta que viabiliza o aprendizado, afirma [6]. 

Para dar continuidade à pesquisa, pretende-se replicá-la em uma 
amostra mais significativa, ou seja, no acompanhamento e 
avaliação de tecnologia assistiva, onde haverá 150 alunos, muitos 
deles deficientes visuais trabalhando com diversas ferramentas 
dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, ao longo de seis 
meses. Este projeto foi criado a partir dos resultados percebidos 
do curso piloto Dosvox, e está sendo ofertado em todo território 
nacional para professores das redes públicas que trabalham com 
tecnologia assistiva. 

Com isso, pretende-se inferir a utilização de atividades 
colaborativas, de forma planejada, a partir da análise dos 
resultados dessa pesquisa. Esta aplicação da pesquisa pode 
permitir a obtenção de resultados com maior validade estatística, 
como também identificar e confrontar os resultados da pesquisa 
atual com os desses novos estudos. A partir disso, propor 
melhorias nas salas multifuncionais atendendo aos alunos 
especiais. Além da aplicação de um plano de avaliação do 
processo de aprendizagem colaborativa. 
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ABSTRACT 
The Digital Educational Games (DEG) have been intensively used 
as tools that can help teachers and students in teaching and 
learning process. However, knowing whether or not a DEG is 
fitted to be placed in an educational environment is not a trivial 
task. Among the many techniques for evaluating existing 
software, heuristic evaluation has achieved better results, because 
of its numerous advantages. However, some existing heuristics for 
evaluation of DEGs have some limitations, such as they do not 
include essential features of DEGs and are described in a 
subjective way, hindering the application of heuristics by 
evaluators with little expertise. Thus, the aim of this work is to 
propose a new set of heuristics to evaluate DEGs. The 
development of this new set was made by two ways: i) adapting 
some existing heuristics; and ii) creating new heuristics, based on 
the features of good quality DEGs, presented in the literature. To 
verify the applicability and efficiency of the set of heuristics 
proposed in this work, the DEG Carmen Sandiego was evaluated 
and, after the analysis of the results, it was noticed, with 99% 
certainty, that the proposed set of heuristics was more efficient 
than another set existing in the literature (PHEG), reaching 
71.24% efficiency in identifying problems. 
 
RESUMO 
Os Jogos Educacionais Digitais (JEDs) têm sido intensamente 
utilizados como ferramentas que podem auxiliar professores e 
alunos no processo de ensino e aprendizagem. Porém, a 
descoberta se um JED está apto para ser inserido em um ambiente 
educacional não é uma tarefa trivial. Dentre as diversas técnicas 
de avaliação de softwares existentes, a avaliação heurística tem 
obtido grande destaque pelos seus diversos benefícios. No 
entanto, algumas heurísticas já existentes para avaliação dos JEDs 
apresentam algumas limitações, tais como, não contemplam 
características essenciais aos JEDs, para que estes possam ser 
considerados de boa qualidade, e são descritas de forma subjetiva, 
dificultando a aplicação das heurísticas por avaliadores com 
pouca experiência. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 

propor de um novo conjunto de heurísticas para avaliação dos 
JEDs. A criação desse novo conjunto ocorreu da seguinte forma: 
i) adaptando algumas heurísticas já existentes; e ii) criando novas 
heurísticas, fundamentadas nas características de boa qualidade de 
JEDs, apresentadas na literatura. Para verificar a aplicabilidade e 
eficiência do conjunto de heurísticas proposto neste trabalho, o 
JED Carmen Sandiego foi avaliado e, após análise dos resultados, 
notou-se com 99% de certeza que o conjunto proposto foi mais 
eficiente do que outro conjunto de heurísticas bem conhecido na 
literatura (PHEG), tendo alcançado 71,24% de eficiência na 
identificação de problemas.  
 

Categorias 

H.5.2 [User Interfaces]: Evaluation/methodology; Graphical user 
interfaces (GUI); Screen design (e.g., text, graphics, color). 

Termos Gerais 
Human Factors, Verification, Experimentation, Measurement. 

Palavras-chave 
Jogos Educacionais Digitais, Avaliação Heurística, Qualidade de 
Jogos Educacionais Digitais. 

1. INTRODUÇÃO 
As atuais diretrizes educacionais têm buscado propor a utilização 
de tecnologias como recursos que podem auxiliar no 
desenvolvimento pedagógico dos alunos. Desde então, os 
computadores têm sido utilizados para desenvolvimento e 
utilização de softwares educacionais, os quais podem contribuir 
com agregação de novos conhecimentos [1]. 

Por serem considerados um tipo de software educacional [2], os 
Jogos Educacionais Digitais (JEDs) têm sido intensamente 
utilizados como ferramentas que podem auxiliar professores e 
alunos no processo de ensino e aprendizagem. A utilização de 
JEDs pode proporcionar motivação ao aluno e desenvolver 
também, hábitos de persistência na transposição de desafios e 
desenvolvimento de tarefas [3].  

Um dos papéis fundamentais dos JEDs é a minimização do 
fracasso, ou seja, os usuários podem recomeçar o jogo, permitindo 
assim, que eles se arrisquem e experimentem hipóteses que seriam 
muito difíceis de se testar em situações em que o custo do fracasso 
é maior [4]. Por exemplo, no contexto do ensino de química, um 
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JED poderia simular o ambiente de um laboratório, no qual o 
aluno possa misturar diferentes reagentes, sem se preocupar o 
desperdício de recursos, bem como com o risco de criar algum 
tipo de reação prejudicial a sua saúde. Obviamente, o JED deve 
informar ao aluno que a economia de recursos é uma meta a ser 
alcançada, bem como deve notificar sobre procedimentos 
realizados incorretamente e que podem gerar risco à saúde. 

Segundo Hays [5], em geral, a decisão de se utilizar JEDs em um 
ambiente educacional é realizada a partir de suposições de seus 
benefícios e não com base em avaliações formais, por meio das 
quais se constata resultados concretos dos benefícios de 
aprendizado incorporados ao JED. Descobrir se um JED está apto 
ou não a ser inserido em um ambiente educacional não é uma 
tarefa trivial, pois são necessárias avaliações criteriosas, com a 
finalidade de se analisar elementos relacionados às características 
pedagógicas de um JED, a sua jogabilidade, interface, entre 
outros. 

Dentre as diversas técnicas para avaliação de softwares, incluindo 
os JEDs, a Avaliação Heurística (em inglês, Heuristic Evaluation 
– HE) tem se destacado por seus diversos benefícios, tais como [6, 
7]: i) pode ser utilizada em qualquer fase do desenvolvimento do 
software; e ii) consiste em uma forma de avaliação rápida, barata e 
eficiente. Um dos conjuntos de heurísticas mais conhecido na 
literatura é o proposto por Nielsen [6], cujo objetivo é avaliar a 
usabilidade de websites, procurando detectar defeitos, tanto na 
fase de desenvolvimento, quanto no produto final. Desde então, 
diversos estudos foram conduzidos com o objetivo de criar novas 
heurísticas e/ou adaptar as heurísticas de Nielsen para a avaliação 
específica de JEDs. 

Recentemente, Mohamed e Jaafar [7] desenvolveram um conjunto 
de heurísticas denominado Playability Heuristic Evaluation for 
Educational Computer Games (PHEG), em português, 
Heurísticas de Jogabilidade para Avaliação de Jogos 
Computacionais Educacionais, que buscava encontrar defeitos 
relacionados à jogabilidade, interface, conteúdo, multimídia e 
elementos educacionais de um JED. Entretanto, as heurísticas 
PHEG apresentam algumas limitações, como:  

i) são descritas de forma subjetiva, o que segundo a norma 
ISO/IEC 14.598-4 [8] deve ser evitado em qualquer 
processo de avaliação de software, pois caso isso ocorra, 
pode ser que interpretações ambíguas por parte dos 
avaliadores aconteçam e, por consequência, os 
resultados da avaliação realizada podem ser 
prejudicados;  

ii) segundo os autores Mohamed e Jaafar [7], somente 
avaliadores especialistas podem utilizar as heurísticas 
PHEG. Apesar de ser recomendado que a avaliação 
heurística seja realizada por especialistas [6], é difícil, 
principalmente para organizações desenvolvedoras e 
grupos de pesquisa de micro e pequeno porte, terem 
especialistas em diversas áreas, como multimídia, 
interface, elementos educacionais, entre outros, para 
condução do processo de avaliação heurística. Sendo 
assim, seria interessante se o conjunto de heurísticas 
para avaliação de JEDs pudesse ser aplicado também 
por usuários não especialistas, contanto que os 
resultados obtidos aproximem-se dos resultados dos 
especialistas; e  

iii) apesar de as heurísticas PHEG contemplarem 
características de jogabilidade, não são considerados 
alguns elementos importantes, que, segundo Anetta [9] 
são fundamentais para a boa qualidade de qualquer 
JED, como por exemplo, identidade, imersão, níveis de 
complexidade, entre outros (esses elementos são 
descritos com mais detalhes no decorrer deste texto). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é estender o conjunto de 
heurísticas PHEG [7], propondo então, um novo conjunto de 
heurísticas, denominado HEDEG (Heuristic Evaluation for 
Digital Educacional Games). Essa extensão será realizada de duas 
maneiras: i) criando novas heurísticas que contemplem outros 
elementos de qualidade dos JEDs, que não foram consideradas no 
conjunto PHEG; e ii) adaptando algumas heurísticas PHEG, com 
o intuito de torná-las mais objetivas, podendo propiciar assim uma 
avaliação com maior confiança por parte dos avaliadores. Além 
disso, com essa adaptação, pretende-se possibilitar a obtenção de 
bons resultados da avaliação, mesmo por avaliadores com menor 
experiência (não especialistas).  

Para verificar a aplicabilidade e eficiência do conjunto de 
heurísticas proposto neste trabalho, o JED Carmen Sandiego1 foi 
avaliado por meio dos conjuntos HEDEG e PHEG. Observou-se 
que o conjunto HEDEG, proposto neste trabalho, apresentou 
melhor eficiência com 99% de certeza, alcançando melhores 
resultados em todas as categorias do conjunto. As eficiência 
médias dos conjuntos HEDEG e PHEG foram 71,24% e 41,95%, 
respectivamente. É importante ressaltar que quanto mais próximo 
de 100% esses valores estiverem melhor será sua eficiência.  

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 
apresenta os principais conceitos sobre Jogos Educacionais 
Digitais e suas características de qualidade. A Seção 3 apresenta 
os conceitos relacionados à Avaliação Heurística e os trabalhos já 
existentes sobre heurísticas para avaliação de JEDs. A Seção 4 
apresenta o conjunto de heurísticas HEDEG, proposto neste 
trabalho. A Seção 5 apresenta a aplicação das heurísticas HEDEG 
em um JED bem conhecido, denominado Carmen Sandiego [10], 
bem como a análise dos resultados obtidos. Por último, na Seção 
6 são apresentadas as considerações finais e as propostas de 
trabalhos futuros. 

2. JOGOS EDUCACIONAIS DIGITAIS 
Conseguir desviar a atenção que os alunos dispensam aos jogos 
para atividades educacionais não é uma tarefa simples. Por isso, 
tem aumentado cada vez mais, o número de pesquisas que tentam 
encontrar formas de unir ensino e diversão, por meio do 
desenvolvimento de Jogos Educacionais Digitais (JEDs) [11]. Por 
proporcionarem práticas educacionais atrativas e inovadoras, nas 
quais o aluno tem a chance de aprender de forma mais ativa, 
dinâmica e motivadora, os JEDs têm se tornado importantes 
ferramentas complementares no processo de ensino e 
aprendizagem [12]. 

Muitos estudos na área do desenvolvimento de JEDs vêm 
ganhando espaço no mundo da tecnologia e percebe-se a grande 
necessidade desse tipo de estudo para a construção de jogos de 
qualidade [13, 14]. Em 2010, Anetta [9] publicou um artigo que 
disponibilizava uma lista de seis elementos fundamentais que todo 

                                                                 
1 http://ziggi.uol.com.br/downloads/where-in-the-world-is-carmen-san-

diego 
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JED deve possuir para ser considerado de boa qualidade. Tal 
pesquisa baseou-se em 12 (doze) anos de estudos relacionados a 
JEDs. Os elementos propostos por Anetta, são: 

• Identidade: segundo o autor, este é o primeiro elemento 
que deve existir em um JED de boa qualidade. Por meio 
dele, o aluno pode se sentir parte do jogo e ainda 
acreditar que está realmente identificado no ambiente do 
mesmo. Isso pode permitir que ele não limite suas 
emoções e metas, realizando seus objetivos de forma 
mais prazerosa. Em muitos jogos modernos, a 
identidade do usuário é representada por meio de um 
personagem único chamado avatar2. A utilização de 
personagens do tipo avatar pode aumentar a presença 
social e construir uma forte interação entre os alunos e o 
jogo desenvolvido; 

• Imersão: estar imerso em ambientes de JEDs significa 
que os usuários devem estar envolvidos com os 
conteúdos do jogo. Quando os usuários tem um sentido 
de identidade e estão imersos, tornam-se motivados a 
prosseguir transpondo os obstáculos do jogo, a fim de 
atingir seus objetivos, ou seja, entram em um estado de 
fluxo3; 

• Interatividade: esse elemento permite que os alunos 
sejam comunicadores sociais, interagindo com outros 
usuários, em um ambiente multiplayer, ou com a 
máquina, por meio de personagens NPC (Non Player 
Character). Quando JEDs são multiplayers, a distância 
geográfica deixa de ser um problema, o que pode fazer 
com que a comunicação se torne a força motriz por trás 
do sucesso do jogo; 

• Níveis de Complexidade: bons jogos educacionais 
geralmente possuem diversos níveis de complexidade, 
que são alterados no decorrer do jogo. Esses níveis são 
fundamentados com base no mundo virtual ao qual o 
aluno está envolvido (por exemplo, o ambiente/cenário 
do jogo) e também com as características individuais de 
cada aluno (por exemplo, sua faixa etária), bem como 
aquelas desenvolvidas por ele ao longo do jogo (por 
exemplo, há diferentes níveis de complexidade para 
cada fase do jogo); 

• Análise de Desempenho: prover feedbacks ao professor 
por meio de identificação dos usuários, tempo de jogo e 
localização do mesmo dentro dos ambientes virtuais, 
pode permitir uma análise do desempenho do aluno e 
ainda dar indícios do nível de aprendizado alcançado 
pelo mesmo no jogo; e 

• Instrutivo: a geração “rede” ou “nativos digitais”, [17; 
9], possui a característica de prosperar em ambientes 
desafiadores, adaptando-se aos desafios propostos. Essa 
geração tornou-se multitarefa, na qual os jovens 
realizam diversas atividades ao mesmo tempo. O 
elemento instrutivo define a capacidade de um JED em 
compreender os pontos fortes e fracos do aluno e 

                                                                 
2 Personagem que representa o usuário no jogo e que é exibido em primeira pessoa 

[15].  
3 Estado de fluxo é o estado em que as pessoas estão tão envolvidas em uma atividade 

que nada mais parece importar, ou seja, o usuário perde o sentido de tempo e 
espaço no jogo[16].  

adaptar o ambiente do jogo, conforme o objetivo final 
de aprendizagem. Além disso, tal elemento, quando 
presente em um JED, deve possibilitar um aprendizado 
implícito, ou seja, o aluno não deve perceber que está 
aprendendo enquanto joga. 

Segundo Valente [18], muitos pesquisadores acreditam que um 
aluno pode instruir-se melhor quando ele é livre para aprender, 
descobrindo relações por ele mesmo, ao invés de ser ensinado. O 
uso de JEDs é uma alternativa para se alcançar este objetivo. 
Porém, para que isso aconteça, os JEDs devem possuir elementos 
de boa qualidade, como os que foram citados anteriormente, 
podendo assim, contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem. 

Para verificar a existência de problemas que indiquem a baixa 
qualidade de um JED, uma alternativa é a utilização de técnicas de 
avaliação de software, como a Avaliação Heurística. Neste 
sentido, a Seção 3 apresenta os principais conceitos inerentes à 
Avaliação Heurística, bem como os trabalhos relacionados à 
Avaliação Heurística para JEDs. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Dentre os vários métodos existentes para avaliação de software, a 
avaliação por meio de heurísticas (Heuristic Evaluation - HE) 
possui grande destaque, pois permite uma avaliação rápida, barata 
e eficiente e que pode ser realizada em qualquer fase de 
desenvolvimento de um software [6; 7]. Sendo assim, pode-se 
reduzir gastos de recursos importantes, como tempo e dinheiro, 
pelas organizações desenvolvedoras [6]. Para realizar uma 
avaliação heurística, é necessário envolver uma equipe de 
avaliadores especialistas. Segundo Nielsen, essa equipe deve 
conter, no mínimo, três avaliadores e, no máximo, cinco 
avaliadores. Se a quantidade de avaliadores for muito pequena, a 
avaliação heurística pode resultar na detecção de poucos 
problemas e se for excedida essa quantidade, pode-se reduzir o 
benefício desse tipo de avaliação, em relação ao seu custo para 
aplicação [7].  

Durante a realização de uma avaliação heurística, os avaliadores 
analisam um conjunto de heurísticas pré-definido e buscam por 
problemas no software em análise que violem tais heurísticas. 
Uma vez encontrados esses problemas, os mesmos avaliadores 
atribuem notas a eles, que determinam o grau de severidade de 
cada problema encontrado. Ao final, o coordenador da avaliação 
consolida os problemas levantados em uma única planilha para 
análise dos dados coletados.  

Diversas pesquisas relacionadas à avaliação heurísticas têm sido 
realizadas, um exemplo, são as bem conhecidas heurísticas criadas 
por Nielsen em 1994, que tem como objetivo, avaliar a qualidade 
de interfaces de websites, em relação a sua usabilidade.  

Diante dos diversos benefícios que os JEDs podem trazer, há um 
interesse da comunidade científica em avaliar se essas ferramentas 
possuem qualidade suficiente para serem inseridas no ambiente 
educacional, de forma que os objetivos técnicos e pedagógicos 
sejam atingidos [7]. Entretanto, por serem genéricas, as 
heurísticas propostas por Nielsen [6], se aplicadas para avaliação 
de JEDs, podem não capturar defeitos relacionados a 
características específicas de JEDs, como por exemplo, a 
jogabilidade e elementos educacionais.  

Neste sentido, Desurvire [19] criou uma lista de heurísticas 
para avaliação da jogabilidade dos JEDs, denominada HEP 
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(Heuristics for Evaluating Playability). O objetivo dessa pesquisa 
foi comparar os resultados de avaliações de jogos realizadas por 
meio de duas técnicas distintas, a saber: i) a avaliação heurística; e 
ii) testes com usuários. Com relação à primeira técnica, os 
avaliadores aplicaram os procedimentos de uma avaliação 
heurística, como descrito anteriormente; já para a segunda técnica, 
os alunos analisaram as características dos jogos e posteriormente 
geraram comentários, descrições de falhas e erros, entre outros. 
Esse conjunto de heurísticas foi divido em quatro categorias, de 
acordo com suas características: i) jogo: é o conjunto de 
problemas e desafios que o aluno deve enfrentar para ganhar o 
jogo proposto; ii) história do jogo: inclui todo o enredo e o 
desenvolvimento de personagens do jogo; iii) mecânica de jogo: 
envolve a programação que fornece a estrutura pela qual as 
unidades devem interagir com o ambiente e o jogo; e iv) 
usabilidade: aborda a interface e engloba os elementos que o 
aluno utiliza para interagir com o jogo (por exemplo, mouse, 
teclado, controladores, entre outros). Após utilizar essas 
heurísticas para avaliação de um jogo, notou-se que a avaliação 
realizada com a primeira técnica, ou seja, a avaliação heurística 
apresentou melhores resultados para características de usabilidade 
e história do jogo. Entretanto as heurísticas que estavam 
relacionadas a “mecânica” e “jogo”, apresentaram resultados 
insatisfatórios, pois, segundo o autor, o jogo avaliado ainda estava 
em fase de desenvolvimento.  

Uma limitação deste trabalho é que o conjunto de heurísticas 
proposto pelo autor contempla apenas características relacionadas 
à jogabilidade de um JED, deixando de avaliar outras 
características importantes, como aquelas relacionadas aos 
elementos educacionais. 

Outro estudo recente sobre avaliação heurística para JEDs foi 
realizado por Mohamed e Jaafar em 2012 [7], no qual criou-se um 
conjunto de cinco categorias de heurísticas, denominadas PHEG 
(Playability Heuristic Evaluation for Educational Computer 
Games), que estão relacionados às seguintes características de um 
JED: i) interface (IN); ii) elementos educacionais (ED); iii) 
conteúdo (CN); vi) jogabilidade (PL); e v) multimídia (MM). 
Cada categoria possui um conjunto de heurísticas relacionadas a 
essas características, totalizando, trinta e sete heurísticas. Neste 
trabalho, um jogo relacionado à disciplina de Banco de Dados foi 
avaliado por um conjunto avaliadores especialistas, utilizando as 
heurísticas PHEG. É importante salientar que os avaliadores 
aplicaram apenas as heurísticas de sua especialidade, ou seja, o 
especialista em interface aplicou apenas as heurísticas da 
categoria IN, assim sucessivamente [7]. Quando os avaliadores 
encontravam algum problema no JED sob análise, os mesmos 
classificavam esses problemas com relação a um grau de 
severidade, que varia entre cinco conceitos que são: i) 0 - Nenhum 
problema foi encontrado; ii) 1 - Problema estético; iii) 2 – 
Problema de baixa prioridade; iv) 3 – Problema de maior 
prioridade; v) 4 – Problema catástrofe. Além das heurísticas, os 
autores, desenvolveram ainda uma ferramenta conhecida como 
AHP_HeGES, que apoia o processo de avaliação heurística. Esta 
ferramenta consiste em um sistema web que pode ser usado por 
especialistas para conduzir o processo de avaliação, sendo capaz 
de lidar com especialistas de várias origens e que podem estar 
dispersos geograficamente.  

Entretanto, o conjunto de heurísticas proposto por Mohamed e 
Jaafar [7], apresenta algumas limitações, como já comentado na 
introdução deste trabalho: i) as heurísticas PHEG são descritas de 
forma subjetiva; ii) somente avaliadores especialistas podem 

utilizar as heurísticas PHEG; e iii) apesar das heurísticas PHEG 
contemplarem características de jogabilidade, não são 
considerados alguns elementos importantes, como por exemplo, 
identidade, imersão, níveis de complexidade, entre outros. 

Sendo assim, percebe-se a necessidade da criação de um novo 
conjunto de heurísticas que contemplem algumas características 
essenciais de JEDs, não atendidas pelos trabalhos citados 
anteriormente. A Seção 4 apresenta um conjunto de heurísticas, 
denominado HEDEG, para avaliação de JEDs, com base nos 
elementos abordados por Anetta, bem como em trabalhos 
relacionados à avaliação heurística de JEDs [7]. 

4. HEURÍSTICAS HEDEG  
O novo conjunto de heurísticas proposto neste trabalho, 
denominado HEDEG (Heuristic Evaluation for Digital 
Educational Games), foi fundamentado com base em: i) 
experiências de especialistas nas áreas de multimídia, interface, 
jogos e educação; ii) trabalhos relacionados às características que 
bons JEDs devem possuir [9]; iii) um conjunto de heurísticas para 
avaliação de JEDs, propostos por Mohamed e Jaafar [7], a saber o 
conjunto PHEG.  

Assim como foi realizado no trabalho de [7], o conjunto de 
heurísticas HEDEG está subdividido nas seguintes categorias: i) 
interface (IN): relacionada com os elementos que permitem a 
comunicação entre os alunos e o ambiente do jogo; ii) elementos 
educacionais (ED): relacionada com os elementos que permitem a 
construção de conhecimentos por parte dos alunos; iii) conteúdo 
(CN): relacionada com os elementos de conteúdo das disciplinas, 
que os alunos irão praticar no decorrer do jogo; iv) jogabilidade 
(JG): consiste de elementos relacionados à experiência do 
jogador, durante sua interação com o jogo; v) multimídia (MM): 
relacionada a elementos de multimídia do jogo, como por 
exemplo, sons, imagens, vídeos, entre outros.  

As heurísticas dos Quadros 1 e 2 apresentam o conjunto de 
heurísticas PHEG, bem como a formação do conjunto de 
heurísticas HEDEG, sendo que esse pode ser formado a partir de 
três situações que são: i) heurísticas traduzidas do conjunto 
PHEG, pois estavam descritas originalmente de forma clara, 
permitindo assim que avaliadores com pouca experiência 
pudessem aplicá-las com segurança; ii) heurísticas que foram 
adaptadas do conjunto PHEG, para que os avaliadores possam 
utilizá-las em suas análises com maior segurança de 
entendimento. Para isso fez-se necessário reescrever tais 
heurísticas de forma mais clara. Para que a adaptação mantivesse 
a mesma semântica das heurísticas originais, especialistas em cada 
tipo de categoria foram consultados; e iii) heurísticas inéditas, 
sendo que essas foram criadas a partir de experiências de 
especialistas, juntamente com as características elencadas por 
Annetta, na qual o mesmo lista características que são essenciais a 
qualquer JED para que ele possa ser considerado de boa 
qualidade. 

É importante ressaltar também, que quatro heurísticas do conjunto 
PHEG não foram incluídas no conjunto HEDEG. As heurísticas 
não incluídas e a respectiva justificativa para isso são 
apresentadas a seguir:  
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Quadro 1. Heurísticas para avaliação de Jogos Educacionais Digitais (Parte 1 de 2). 
Heurísticas HEDEG Heurísticas PHEG 

Heurísticas de Interface Heurísticas de Interface 

IN 1 O usuário conhece sua localização e visualiza facilmente seu status 
no jogo. IN 1 Visibilidade do estado do sistema. 

IN 2 Há correspondência entre elementos do mundo real e do ambiente 
virtual do jogo. IN 2 Há correspondência entre o sistema e o mundo real. 

IN 3 O usuário tem o controle livre sobre suas ações no ambiente do jogo. IN 3 No jogo o usuário possui controle e liberdade. 
IN 4 Os elementos existentes no jogo são consistentes e padronizados. IN 4 No jogo há consistência e padrões. 
IN 5 Os elementos do jogo são capazes de evitar o erro do usuário. IN 5 No jogo há prevenção de erros. 

IN 6 
Os elementos do jogo são sugestivos a ponto de permitir que o 
usuário jogue sem precisar recorrer a manuais e outros tipos de 
ajuda. 

IN 6 Há o reconhecimento ao invés do recall. 

IN 7 Os elementos do jogo permitem que o usuário realize suas tarefas de 
forma eficiente, ou seja, com menor esforço possível. IN 7 Há flexibilidade e eficiência na utilização do jogo. 

IN 8 A quantidade de elementos do jogo é suficiente para que o usuário 
atinja seus objetivos sem confundi-lo. IN 8 No jogo existe uma estética e design minimalista. 

IN9 O jogo possui elementos que ajudem o usuário a reconhecer, 
diagnosticar e se recuperarem dos erros cometidos. IN9 O jogo possui elementos que ajudem o usuário a reconhecer, diagnosticar e se 

recuperarem dos erros cometidos. 
IN10 O jogo possui elementos de ajuda e documentação ao usuário. IN10 O jogo possui elementos de ajuda e documentação ao usuário. 

Heurísticas de Elementos Educacionais Heurísticas de Elementos Educacionais 

ED1 O usuário deve ser capaz de reconhecer nos elementos do jogo, 
quais são os objetivos de aprendizagem contemplados por eles. ED1 O usuário deve ser capaz de reconhecer nos elementos do jogo, quais são os 

objetivos de aprendizagem contemplados por eles. 
EXCLUÍDA ED2 O jogo é apropriado para o processo de aprendizagem 

ED 2 
O jogo deve permitir que seus usuários possam ter maior autonomia 
do processo de aprendizagem, (re)configurando suas atividades, 
objetivos de aprendizagem, entre outros. 

ED 3 O jogo funciona como ferramentas de aprendizagem auto-dirigida. 

ED 3 
Os elementos do jogo são criados de forma a contemplar diferentes 
níveis de aprendizagem, por exemplo, iniciante, intermediário e 
avançado. 

ED 4 No jogo há diferentes de níveis de aprendizagem. 

ED 4 O jogo possui elementos que permitam ao usuário reconhecer seu 
progresso ao longo do processo de aprendizagem. ED 5 O jogo fornece feedback sobre o conhecimento que está sendo construído. 

ED 5 O jogo oferece ao usuário a possibilidade de escolher o nível de 
dificuldade do mesmo. ED 6 O jogo oferece ao usuário a possibilidade de escolher o nível de dificuldade do 

mesmo. 

ED 6 
O jogo possui característica de adaptabilidade, no sentido de que os 
pontos fortes e fracos dos usuários são reconhecidos e os elementos 
do jogo se adaptam a eles. 

 

Heurísticas de Conteúdo Heurísticas de Conteúdo 

CN 1 
O conteúdo educacional pretendido para o jogo é representado 
corretamente por seus elementos (consistente, sem ambiguidade e 
completo), bem como pelo fluxo de execução do jogo. 

CN 1 O Conteúdo do jogo é confiável e comprovado de acordo com o fluxo de 
programa correto. 

CN 2 O jogo possui uma estrutura clara dos conteúdos. 
CN 3 O jogo possui uma tela de navegação precisa. 

CN 2 O jogo possui elementos de ajuda e documentação relacionados aos 
conteúdos de aprendizagem abordados. CN 4 No jogo os materiais de aprendizagem são relevantes. 

CN 3 

Os elementos de ajuda e documentação relacionados aos conteúdos 
de aprendizagem devem ser atrativos para o usuário, com base nas 
especificidades de cada tipo de usuário, por exemplo, em sua faixa 
etária. 

CN 5 No jogo os materiais de conteúdo são envolventes 

CN 4 Os elementos de ajuda e documentação relacionados aos conteúdos 
de aprendizagem devem estar integrados ao jogo.  

CN 5 O conteúdo educacional é apresentado de forma implícita ao usuário, 
por meio dos elementos do jogo. 

CN 6 O conteúdo educacional é particionado em tópicos e/ou subtópicos 
no jogo, por meio de seus elementos. CN 6 O conteúdo do jogo é baseado em tópicos e sub tópicos. 

Legenda 
 Heurísticas traduzidas  Heurísticas adaptadas  Heurísticas criadas 

 

 

i) Heurística: “o jogo é apropriado para o processo de 
aprendizagem”. Justificativa: essa heurística não foi 
considerada, pois avaliar se um jogo é apropriado ou 
não para o processo de aprendizagem não é uma tarefa 
fácil. Segundo os especialistas consultados para 
confecção das heurísticas HEDEG, para isto seria 
necessário um processo de avaliação mais robusto, 
envolvendo testes com alunos em um período de tempo 
mais prolongado; 

ii) Heurística: “o usuário é capaz de sentir vontade de 
jogar novamente o jogo”. Justificativa: trata-se da 
mesma justificativa descrita no tópico (i); 

 

iii) Heurística: “o jogo permite que os usuários 
identifiquem sua pontuação no jogo”. Justificativa: esta 
característica de jogabilidade, permite observar a 
pontuação do aluno no ambiente do jogo, é contemplada 
pela heurística de interface IN 1, que especifica que o 
jogo deve oferecer a capacidade do aluno observar seu 
status no jogo; e 

iv) Heurística: “número de elementos multimídia para cada 
tela não ultrapassa dois elementos”. Justificativa: essa 
heurística não foi considerada, pois não há 
fundamentação teórica explícita para escolha de apenas 
dois elementos de multimídia por tela. O consenso entre  
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os especialistas consultados para condução desta 
pesquisa é que a quantidade de elementos de multimídia 
pode variar de jogo para jogo, dependendo inclusive de 
características individuais do aluno, como sua faixa 
etária. Sendo assim, o mais apropriado é que a 
quantidade de elementos de multimídia seja suficiente 
para que o usuário atinja seu objetivo, sem confundi-lo, 
já contemplado pela heurística IN 8 (Quadro 1). 

É importante destacar que três heurísticas do conjunto HEDEG 
foram obtidas a partir de duas ou mais combinações das 
heurísticas PHEG. As heurísticas combinadas, juntamente com as 
heurísticas que elas contemplam e a respectiva justificativa para 
essa combinação são apresentadas a seguir: 

 

Quadro 2. Heurísticas para avaliação de Jogos Educacionais Digitais (Parte 2 de 2). 
Heurísticas HEDEG Heurísticas PHEG 

Heurísticas de Jogabilidade Heurísticas de Jogabilidade 

JG 1 O jogo fornece informações suficientes para que o usuário comece a 
jogar. JG 1 O jogo fornece informações suficientes para que o usuário comece a jogar. 

JG 2 As teclas de controle do jogo seguem padrões de convenção. JG 2 As teclas de controle do jogo seguem padrões de convenção. 
EXCLUÍDA JG 3 O jogo permite que os usuários identifiquem sua pontuação no jogo. 

JG 3 Os usuários são capazes de salvar os jogos em diferentes estados ao 
longo do jogo. JG 4 O usuário é capaz de salvar o jogo em diferentes estados. 

JG 4 Os usuários que completaram com sucesso um estágio do jogo são 
recompensados. JG 5 Os usuários que são bem sucedidos na realização de todas as atividades e são 

recompensados. 

JG 5 Os elementos do jogo, por exemplo, desafios, não devem frustrar os 
usuários do jogo. JG 6 Os desafios do jogo podem ser considerados como experiências positivas para 

os jogadores. 
EXCLUÍDA JG 7 O usuário é capaz de sentir vontade de jogar novamente o jogo. 

JG 6 

Os elementos do jogo garantem identidade ao usuário, ou seja, é 
possível que o usuário construa o elemento que o representa no jogo 
(por exemplo, seu avatar), bem como o cenário em que ele estará 
envolvido, de acordo com as próprias preferências. 

 JG 7 
Os elementos do jogo dão a sensação de imersão ao usuário, ou seja, 
permite que ele se sinta parte do ambiente, conseguindo identificar e 
interagir com objetos do cenário. 

JG 8 
O jogo possui elementos que permitam ao usuário se comunicar com 
outros usuários, bem como com objetos do tipo NPC (Non-player 
Character), com o intuito de alcançar seus objetivos. 

JG 9 O jogo é capaz de oferecer ao usuário a capacidade de realizar mais 
de uma tarefa ao mesmo tempo. 

Heurísticas de Multimídia Heurísticas de Multimídia 

MM 1 O usuário deve ser capaz de reconhecer nos elementos de multimídia 
do jogo, quais são os objetivos contemplados por eles. 

MM 1 Cada elemento multimídia do jogo é utilizado com um propósito claro. 

MM 2 O uso dos elementos multimídia apoiam significativamente as informações 
fornecidas. 

MM 2 Há correspondência entre os elementos de multimídia utilizados no 
jogo e os conteúdos de aprendizagem contemplados no mesmo. MM 3 O uso dos elementos de multimídia é adequado com o conteúdo. 

MM 3 As combinações entre os elementos de multimídia utilizados no jogo 
e apresentadas ao usuário são consistentes e representativas. 

MM 4 As combinações dos elementos de multimídia são adequadas. 
MM 5 Os elementos de multimídia são bem gerenciados. 

 EXCLUÍDA MM 6 O número de elementos multimídia para cada tela não ultrapassa dois elementos 

MM 4 A qualidade dos elementos de multimídia utilizados é suficiente para 
que o usuário compreenda seu propósito (objetivo). MM 7 A qualidade dos elementos de multimídia utilizados é boa. 

MM 5 Os elementos de multimídia do jogo contribuem com a apresentação 
do conteúdo de aprendizagem, tornando-o mais atrativo. MM 8 O uso de elementos multimídia melhora a apresentação dos conteúdos. 

Legenda 
 Heurísticas traduzidas  Heurísticas adaptadas  Heurísticas criadas 

 

 

i) Heurística: “o conteúdo educacional pretendido para o 
jogo é representado corretamente por seus elementos 
(consistente, sem ambiguidade e completo), bem como 
pelo fluxo de execução do jogo”. Heurísticas do 
conjunto PHEG combinadas: i) “o conteúdo do jogo é 
confiável e comprovado de acordo com o fluxo de 
programa correto”; ii) “o jogo possui uma estrutura 
clara dos conteúdos”; e iii) “o jogo possui uma tela de 
navegação precisa”. Justificativa: essas heurísticas 
foram combinadas, pois em sua essência, elas 
especificam quais são os elementos do jogo que devem 
representar de forma correta o conteúdo educacional 
pretendido; 

ii) Heurística: “o usuário deve ser capaz de reconhecer nos 
elementos de multimídia do jogo, quais são os objetivos 
contemplados por eles”. Heurísticas do conjunto 
PHEG combinadas: i) “cada elemento multimídia do 

jogo é utilizado com um propósito claro”; e ii) “o uso 
dos elementos multimídia apoiam significativamente as 
informações fornecidas”. Justificativa: essas heurísticas 
foram combinadas, pois as descrições das mesmas são 
similares; e 

iii) Heurística: “as combinações entre os elementos de 
multimídia utilizados no jogo e apresentadas ao usuário 
são consistentes e representativas”. Heurísticas do 
conjunto PHEG combinadas: i) “as combinações dos 
elementos de multimídia são adequadas”; e ii) “os 
elementos de multimídia são bem gerenciados”. 
Justificativa: de modo análogo, possui a mesma 
justificativa do tópico (i). 
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5. AVALIAÇÃO DAS HEURÍSTICAS 
HEDEG 
Nesta seção são apresentados o planejamento e a condução da 
avaliação das heurísticas HEDEG.  

5.1 Definição da Avaliação  
O objetivo desta avaliação é verificar qual dos conjuntos de 
heurísticas, HEDEG ou PHEG, apresenta melhor eficiência 
quanto à identificação de problemas em Jogos Educacionais 
Digitais (JEDs), em diferentes categorias, por exemplo, interface, 
educacional, entre outras, por avaliadores não especialistas.  

No contexto desta avaliação, eficiência está relacionada a quão 
próximo está o grau de severidade atribuído pelos usuários não 
especialistas do grau de severidade atribuído pelos usuários 
especialistas. Isso é importante, pois como a avaliação também foi 
conduzida por não especialistas (conforme é explicado 
posteriormente neste trabalho), pode ser que eles tenham 
identificado problemas com graus de severidade maior ou menor 
do que devia ser. O cálculo das variáveis EHEDEG (Eficiência do 
Grupo de Heurísticas HEDEG) e EPHEG (Eficiência do Grupo de 
Heurísticas PHEG) é dado, respectivamente, pelas Fórmulas 1 e 2. 

EHEDEG e EPHEG variam de 0 (zero) à 100 (cem) por cento e quanto 
mais próximos de 100%, mais coerentes com os graus de 
severidade dados pelos especialistas foram os graus dados pelos 
avaliadores não especialistas.  

Como exemplo para o cálculo da Fórmula 1, supõe-se dois grupos 
de avaliadores não especialistas, A e B, sendo que A utilizou as 
heurísticas HEDEG e B utilizou as heurísticas PHEG. 

Se GSEHEDEG >= GSNEHEDEG, então  
    EHEDEG = (GSEHEDEG/GSNEHEDEG * 100),  
Senão  
    EHEDEG = (GSNEHEDEG/GSEHEDEG * 100)    

(1) 

Se GSEPHEG >= GSNEPHEG, então  
    EPHEG = (GSEPHEG/GSNEPHEG * 100),  
Senão  
    EPHEG = (GSNEPHEG/GSEPHEG * 100) 

(2) 

 
Supondo ainda que a média dos graus de severidade dos 
avaliadores dos grupos A e B para a categoria “Interface” de um 
jogo sejam iguais a 3.5 e 2.0, respectivamente, então GSNEHEDEG 
= 3.5 e GSNEPHEG = 2.0. Entretanto, outros dois grupos de 
avaliadores A’ e B’, desta vez, especialistas, chegaram às 
seguintes médias de grau de severidade para a categoria 
“Interface” do mesmo jogo: GSEHEDEG = 3.0 e GSEPHEG = 0.8. 
Sendo assim, EHEDEG = 85,71% e EPHEG = 40%, ou seja, neste 
caso, os resultados obtidos pelos avaliadores não especialistas do 
Grupo A (que utilizaram o conjunto de heurísticas HEDEG), ficou 
mais próximo dos resultados dos especialistas, quando comparado 
aos resultados do Grupo B. 

5.2 Planejamento da Avaliação  
Nesta seção são apresentadas as etapas relacionadas ao 
planejamento desta avaliação, sendo elas: seleção do contexto, 
formulação das hipóteses e projeto do estudo avaliativo.  
a) Seleção do contexto. A aplicação das heurísticas foi realizada 
com alunos de graduação do curso de Ciências da Computação – 
sendo estes, os avaliadores não especialistas (a afiliação dos 
alunos foi omitida devido ao processo de blind review). Além 
desses, avaliadores especialistas (professores do curso de Ciências 

da Computação de disciplinas afins às categorias analisadas dos 
JEDs) foram selecionados com o intuito de validar o quão 
corretos estão os resultados obtidos pelos avaliadores não 
especialistas. 

O JED Carmen Sandiego foi escolhido para aplicação desta 
avaliação heurística. Segundo Martins [10], esse jogo trata-se de 
um software de simulação, no qual o jogador assume o cargo de 
detetive e, a cada mistério desvendado, ele tem a possibilidade de 
conhecer diferentes lugares no mundo. Além de possuir 
características de aventura, esse JED apresenta alguns elementos 
educacionais, com conteúdos relacionados à geografia e história 
de diversos países, permitindo ao aluno conhecer particularidades 
dos mesmos, como: bandeiras, moedas, capitais, entre outros. 

b) Formulação de hipóteses. Para a realização desse estudo, 
foram elaboradas duas hipóteses, que podem ser observadas no 
Quadro 3. 

c) Projeto do estudo avaliativo. A distribuição dos avaliadores 
foi realizada colocando-se a mesma quantidade pessoas com a 
mesma experiência em cada grupo. 

Quadro 3. Hipóteses do Estudo Avaliativo. 

H0  
(hipótese 

nula) 

Não há diferença entre a eficiência para identificação de 
problemas em um JED, quando o conjunto de heurística HEDEG é 
utilizado, com relação à eficiência para identificação de problemas, 
quando o conjunto PHEG é utilizado, ou seja, EHEDEG = EPHEG. 

H1  
(hipótese 

alternativa) 

Há diferença entre a eficiência para identificação de problemas em 
um JED, quando o conjunto de heurística HEDEG é utilizado, com 
relação à eficiência para identificação de problemas, quando o 
conjunto PHEG é utilizado, ou seja, EHEDEG ≠ EPHEG. 

 
Na avaliação proposta por este trabalho, foram utilizados três 
avaliadores em cada grupo, pois de acordo Nielsen [6], a equipe 
de avaliadores deve conter, no mínimo, três avaliadores e, no 
máximo, cinco avaliadores, pois se a quantidade de avaliadores 
for muito pequena, a avaliação heurística pode resultar na 
detecção de poucos problemas e se for excedida essa quantidade, 
pode-se reduzir o benefício desse tipo de avaliação, em relação ao 
seu custo para aplicação [7]. A experiência de cada avaliador, 
tanto especialistas quanto não especialistas, foi verificada por 
meio da aplicação de um questionário de caracterização de perfil, 
o qual possuía questões relacionadas aos assuntos “Avaliação 
Heurística”, “JEDs”, “jogo Carmen Sandiego” e às categorias 
analisadas de um JED, a saber, “Interface”, “Educação”, 
“Conteúdo”, “Jogabilidade” e “Multimídia”. Os documentos 
utilizados para a realização da avaliação foram:  

i) formulário de caracterização de perfil, conforme 
mencionado anteriormente;  

ii) roteiro para avaliação do jogo. Esse documento possuía 
uma listagem de atividades/ações que os avaliadores 
deveriam realizar no jogo, com o intuito de abranger os 
elementos que estivessem relacionados às categorias de 
um JED, como interface, multimídia, entre outras; e  

iii) formulário de avaliação. Nesse documento, o avaliador 
atribuía graus de severidade (de zero à quatro) aos 
problemas identificados no jogo, com base no conjunto 
de heurísticas disponível para análise. 

O projeto do estudo avaliativo foi composto das seguintes fases: i) 
na primeira fase, o jogo foi avaliado por dois grupos de usuários 
não especialistas: Grupo HEDEG e Grupo PHEG; e ii) na segunda 
fase, o mesmo jogo foi avaliado por dois grupos de usuários 
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especialistas: Grupo HEDEG’ e Grupo PHEG’. Isso foi feito para 
que, posteriormente, os resultados dos avaliadores especialistas e 
não especialistas pudessem ser confrontados a fim de se verificar 
qual conjunto de heurísticas é mais eficiente, principalmente, 
quando avaliadores não especialistas utilizados. 

5.3 Análise dos Dados 
Esta seção apresenta os dados coletados durante as duas fases 
deste estudo avaliativo, os quais estão dispostos na Tabela 1. Na 
primeira coluna da tabela são apresentadas as categorias de 
heurísticas avaliadas, por exemplo, interface, conteúdo, 
jogabilidade, entre outros. 

A segunda e a terceira colunas apresentam as médias do grau de 
severidade dos problemas encontrados por categorias, utilizando 
as heurísticas HEDED e PHEG, respectivamente. Essas médias 
são obtidas da seguinte forma: i) calcula-se a média aritmética dos 
graus de severidade atribuídos pelos avaliadores, por heurística; e 
ii) posteriormente, calcula-se a média aritmética dos graus de 
severidade das heurísticas que pertencem a uma mesma categoria.  

Tabela 1. Médias dos graus de severidade de cada conjunto de 
heurísticas, obtidas por usuários especialistas e não 

especialistas. 
FASE I – Não Especialistas 

Categorias Grupo HEDEG Grupo PHEG 
IN 0,70 0,57 
ED 1,17 1,08 
CN 1,17 0,25 
JG 0,78 0,48 

MM 0,47 0,17 
Média 0,85 0,51 

FASE II – Especialistas 
Categorias Grupo HEDEG Grupo PHEG 

IN 1,20 1,12 
ED 1,33 1,64 
CN 0,80 1,12 
JG 0,44 1,00 

MM 0,40 0,75 
Média 0,83 1,12 

 
Por exemplo, a categoria “Interface” possui dez heurísticas, o 
primeiro passo é realizar a média dos problemas encontrados 
pelos três avaliadores para cada uma dessas dez heurísticas, o 
segundo passo seria utilizar as dez médias do passo anterior para 
calcular a média dos graus de severidade da categoria “Interface”.  
Na Tabela 2 é possível observar a eficiência dos conjuntos de 
heurísticas HEDEG e PHEG, para cada categoria. 

Tabela 2. Eficiência de cada conjunto de heurísticas. 
Categorias EHEDEG (%) EPHEG (%) 

IN 58,33 50,89 
ED 87,97 65,85 
CN 68,38 22,32 
JG 56,41 48,00 
MM 85,11 22,67 
Média 71,24 41,95 

 
A primeira coluna apresenta as categorias de heurísticas avaliadas. 
A segunda e a terceira coluna apresentam a eficiência dos 
problemas encontrados para cada categoria dos conjuntos 
HEDEG e PHEG respectivamente, no qual quanto mais próximos 
de 100% os valores forem apresentados, melhor será a eficiência 
do conjunto para a identificação de problemas. A eficiência 
HEDEG e PHEG podem ser obtida por meio das Fórmulas 1 e 2, 
respectivamente. Para melhor visualização dos dados da Tabela 2, 

a Figura 1 apresenta uma comparação entre os conjuntos HEDEG 
e PHEG.  

É importante observar que os resultados quanto às eficiências dos 
conjuntos HEDEG e PHEG para a identificação de problemas, 
encontrados na categoria Interface (IN), são quase semelhantes. 
Essa semelhança pode ter ocorrido, pelo fato de que nesta 
categoria houve apenas algumas adaptações para formação das 
heurísticas, pois as heurísticas originais, propostas pelo grupo 
PHEG para esta categoria, foram baseadas nas heurísticas de 
Nielsen [6]. Sendo assim, a sua adaptação teve apenas o intuito de 
torná-las mais objetivas para que pudessem ser utilizadas no 
processo de avaliação de JEDs por avaliadores não especialistas. 
É importante salientar, entretanto, que mesmo assim o conjunto 
HEDEG obteve melhor eficiência que o PHEG na categoria IN. 
Isso pode ter ocorrido devido às adaptações realizadas nas 
heurísticas originais do conjunto PHEG. 

Ainda segundo a Figura 1, as categorias Conteúdo (CN) e 
Multimídia (MM) do conjunto HEDEG merecem destaque, 
quanto aos resultados alcançados, por terem mostrado melhora 
significativa quanto a eficiência, quando comparados às mesmas 
categorias do conjunto PHEG. 

Figura 1. Porcentagem da eficiência para a identificação de 
problemas de JEDs, por meio dos conjuntos de heurísticas 
HEDEG e PHEG.  
 
Este fato pode ser explicado pela forma como as heurísticas destas 
categorias foram criadas a partir de: i) adaptações de heurísticas já 
existentes; ii) exclusão de algumas heurísticas; iii) combinação 
entre heurísticas; e iv) criação de novas heurísticas que foram 
fundamentadas em características de qualidade de JEDs. Tudo 
isso pode ter levado a um melhor do entendimento das heurísticas, 
por parte dos avaliadores não especialistas, o que refletiu 
positivamente na eficiência do conjunto de heurísticas HEDEG. 

5.4 Teste de Hipótese 
Apesar de os valores apresentados no gráfico da Figura 1 
proverem indícios de que o conjunto de heurísticas HEDEG 
obteve melhor eficiência, faz-se necessário realizar a análise 
estatística dos dados, por meio de testes de hipótese, com o intuito 
de garantir maior confiabilidade às afirmações realizadas. O 
objetivo do teste de hipótese é verificar se a hipótese nula (H0) 
pode ser rejeitada (Quadro 3), com algum grau de significância, 
chegando assim, na aceitação da hipótese alternativa H1. O teste t-
student [20] foi aplicado ao conjunto de dados obtido, 
comparando os valores médios de eficiência dos grupos de 
heurísticas HEDEG e PHEG, apresentados na Tabela 2 (EHEDEG = 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

255

71,24 e EPHEG = 41,95). Para os propósitos deste estudo 
avaliativo, utilizou-se o menor grau de significância possível para 
rejeitar a hipótese nula. Além disso, o maior grau de significância 
aceito para rejeitar a hipótese nula proposta neste trabalho foi de 
5%, ou seja, a hipótese nula só será considerada rejeitada com um 
grau de confiança maior ou igual a 95%.  
Antes de aplicar o teste de hipóteses (t-student), foi necessário 
obter indícios da normalidade dos conjuntos de dados. Para isso, 
aplicou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk [21] e seu 
resultado foi positivo para as amostras do estudo. A hipótese nula 
do teste Shapiro-Wilk é que o os dados estão distribuídos na 
forma normal. Caso o valor da probabilidade de se rejeitar 
incorretamente a hipótese nula em favor da hipótese alternativa 
(W) for maior do que a probabilidade de se aceitar corretamente a 
hipótese nula, para um determinado grau de significância (p-
value), então a hipótese nula é aceita, ou seja, os dados são 
considerados normalizados. Neste trabalho, para o conjunto de 
valores da eficiência EHEDEG = {58,33; 87,97; 68,38; 56,41; 
85,11}, os dados foram considerados normalizados com grau de 
significância p = 0.01, pois W = 0.86 e Threshold(p=0.01) = 
0.68. Para o conjunto e EPHEG = {50,89; 65,85; 22,32; 48,00; 
22,67}, os dados também foram considerados normalizados com 
grau de significância p = 0.01, W = 0.886 e Threshold(p=0.01) = 
0.68. 
Aplicando o teste t-student, com base nas médias das eficiências, 
EHEDEG = 71,24 e EPHEG = 41,95, a hipótese nula H0 pode ser 
rejeitada com grau de significância p = 0.02606. Ou seja, com 
aproximadamente 99% de confiança, é possível afirmar que há 
diferença entre a eficiência para identificação de problemas em 
um JED, quando o conjunto de heurística HEDEG é utilizado, 
com relação à eficiência para identificação de problemas, quando 
o conjunto PHEG é utilizado. Além disso, como a média da 
eficiência do Grupo HEDEG foi maior do que a média de 
eficiência do Grupo PHEG, há indícios de que o conjunto de 
heurísticas HEDEG é mais adequado para avaliação de JEDs, 
principalmente, quando avaliadores não especialistas são 
utilizados. 

5.5 Ameaças à Validade do Estudo 
1) Validade de Conclusão. No caso deste estudo, o teste 
estatístico t-student foi adotado. Esse teste é o mais adequado para 
projetos em que se tem uma variável dependente (eficiência) e 
dois tratamentos distintos (grupos de heurísticas PHEG e 
HEDEG), no qual o objetivo é comparar as médias obtidas nos 
resultados dos dois tratamentos. O t-student usualmente requer 
dados normalmente distribuídos para comparação, dessa forma, o 
teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi aplicado e seu resultado 
foi positivo para as amostras do estudo. 

2) Validade Interna. Um ponto que pode ter influenciado os 
resultados foi a utilização de alunos de graduação e professores do 
curso de Ciência da Computação como participantes do estudo. 
Contudo, não foram demonstradas expectativas a favor ou contra 
qualquer conjunto de heurísticas analisado, para que os 
avaliadores não fossem influenciados. Além disso, os estudantes e 
professores foram agrupados adequadamente conforme seus níveis 
de experiência para que os grupos ficassem homogêneos, 
evitando, dessa forma, discrepâncias com relação à experiência 
dos avaliadores. No caso dos alunos, nenhum tipo de recompensa 
ou favorecimentos quanto à nota em disciplinas do curso foi 
oferecida, de modo a não criar expectativas e evitar que se 

comportassem com empenho anormal durante o estudo para 
obtenção de vantagens neste sentido. 

3) Validade Externa. Outros fatores importantes que podem ter 
influenciado nos resultados são: i) o jogo escolhido; e ii) a 
qualidade dos formulários apresentados aos avaliadores. Pretende-
se replicar tais experimentos com grupos de participantes e jogos 
diferentes, com o intuito de isolar os resultados obtidos com o 
estudo avaliativo dessas possíveis influências. 

6. Considerações finais e trabalhos futuros 
Os Jogos Educacionais Digitais (JEDs) têm sido largamente 
utilizados como importantes ferramentas que podem auxiliar no 
processo de ensino e aprendizagem, podendo proporcionar 
práticas educacionais atrativas. Porém, os JEDs são inseridos no 
meio escolar a partir de suposições de seus benefícios, sem que 
haja uma avaliação formal para constatar seus reais benefícios no 
processo de aprendizagem dos alunos. Por esse motivo, há a 
necessidade de que os JEDs sejam avaliados, antes de serem 
utilizados com ferramentas que podem auxiliar os professores e 
alunos em um ambiente educacional.  
Dentre as diversas técnicas para avaliação de software, incluindo 
os JEDs, a Avaliação Heurística tem se destacado por seus 
diversos benefícios, proporcionando uma avaliação rápida, barata, 
eficiente e que pode ser utilizada em qualquer fase de 
desenvolvimento do software. Porém as heurísticas para avaliação 
de JEDs já existentes possuem algumas limitações, como: i) são 
descritas de forma subjetiva o que deve ser evitado em qualquer 
processo de avaliação de software; ii) somente avaliadores 
especialista podem utiliza-las em um processo de avaliação, o que 
é algo recomendado por diversos pesquisadores como Nielsen. 
Porém, empresas de micro e pequeno porte não têm condições de 
contratar avaliadores desse nível, o que pode inviabilizar a 
utilização dos conjuntos já existentes para avaliação de JEDs; e 
iii) não contemplam características essenciais para que os JEDs 
sejam considerados de boa qualidade, como as elencadas por 
Annetta [9].   
Sendo assim o conjunto de heurísticas HEDEG foi criado com o 
objetivo que, as limitações citadas anteriormente, fossem 
resolvidas. Para isso foi necessário criar novas heurísticas que 
fossem fundamentadas em características elencadas por Annetta, 
além disso, foi necessário ainda utilizar o conjunto PHEG, 
excluindo algumas heurísticas e adaptando outras para que fossem 
descritas de formas mais objetiva.  
Para verificar a aplicabilidade e eficiência do conjunto HEDEG, 
desenvolvido neste trabalho, avaliou-se o JED Carmen Sandiego 
com as heurísticas PHEG e HEDEG por meio de avaliadores 
especialistas e não especialistas. Após a análise dos resultados 
obtidos na avaliação, foi possível refutar a hipótese notar que 
houve diferença na eficiência obtida com os conjuntos HEDEG e 
PHEG, sendo que o conjunto HEDEG obteve eficiência de 
71,24% e o conjunto PHEG, de 41,95%. Após a realização de 
testes estatísticos, foi possível verificar, com 99% de certeza, que 
o conjunto HEDEG apresenta melhor eficiência se comparado 
com o conjunto PHEG na identificação de problemas com 
avaliadores não especialistas.  
Como parte dos trabalhos futuros está a realização da avaliação de 
um JED com alunos e professores do ensino fundamental. O 
objetivo é verificar se os resultados obtidos na avaliação dos 
Jogos Educacionais Digitais (JED), quando são utilizados 
avaliadores não especialistas, são semelhantes às opiniões dos 
alunos/professores sobre o JED avaliado. Com isso, pretende-se 
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inserir jogos de boa qualidade em ambientes educacionais, os 
quais poderão fazer com que os alunos se sintam motivados a 
continuar a jogar, enquanto se relacionam com os conteúdos de 
aprendizagem incorporados a esses JEDs.  
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ABSTRACT 
This paper describes an educational experience regarding to the 
use of Fator Interativo: a blog specifically designed for a HCI 
discipline, which primary goal was to stimulate students' critical 
thinking about topics specifically selected. The blog's content was 
developed using a language that provided engagement for students 
and the topics were selected according to disciplinary program 
and activities required in discipline. The students participation in 
Fator Interativo, combined with the contribution of the teacher 
and the monitor, provided expansion of understanding and critical 
thinking of the students about the topics discussed in class. Fator 
Interativo was evaluated by students at the end of the semester, 
showing interesting results. 
 
RESUMO 
Este artigo descreve uma experiência pedagógica referente ao uso 
do Fator Interativo: um blog especificamente desenvolvido para 
uma disciplina de IHC, cujo principal objetivo era estimular o 
pensamento crítico dos alunos acerca de temas especificamente 
selecionados. O conteúdo do blog foi desenvolvido em uma 
linguagem que proporcionou engajamento aos alunos e seus temas 
foram casados ao plano e às atividades solicitadas na disciplina. A 
participação dos alunos no Fator Interativo, combinada com a 
contribuição do professor e monitor proporcionou ampliação da 
compreensão e do pensamento crítico dos alunos sobre os tópicos 
discutidos em sala. A proposta foi avaliada pelos alunos ao fim do 
semestre letivo, mostrando resultados interessantes.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.m [Computer Uses in Education]: Miscelaneous. 

General Terms 
Human Factors, Experimentation, Design. 

Keywords 
Ensino de IHC, Metodologias de Aprendizado, Pensamento 
Crítico,  Uso de blogs, Linguagem, Experiências com a Internet. 

1. INTRODUÇÃO 
Pensamento crítico pode ser definido como uma forma ativa e 
habilidosa de interpretação e avaliação de observações, 
comunicações, informação e argumentação [6]. De forma 

complementar, esta forma de pensamento pode ser vista como 
uma determinação cuidadosa e deliberada sobre aceitar, rejeitar ou 
suspender o julgamento acerca de uma dada afirmação e o grau de 
confiança que alguém deve ter para aceitá-lo ou rejeitá-lo [10].  

Esta é uma habilidade altamente desejável para quase todas as 
profissões, especialmente aquelas que os alunos universitários 
seguirão. Para os alunos de cursos de computação, informática e 
áreas afins, a disciplina de Interação Humano-Computador 
fornece inúmeras possibilidades para desenvolver o pensamento 
crítico, devido aos aspectos que devem ser considerados ao 
desenvolver interfaces, interações e dispositivos para uso humano. 
Como levantado por [14], um aluno de IHC necessita desenvolver 
capacidade para analisar problemas sob uma base técnica, 
cognitiva e funcional e analisar criticamente os métodos e técnicas 
próprios da disciplina. Percebe-se, desta forma, a grande 
necessidade de estimular nos alunos de IHC a habilidade do 
pensamento crítico. 

Entretanto, embora haja discussões sobre desenvolver o 
pensamento crítico dos alunos há muito na literatura da educação 
[2, 5], e ainda que os professores estejam cientes e desejosos em 
estimular esta habilidade em seus alunos, dados indicam 
claramente que a maioria dos recém-formados apresentam 
habilidades muito limitadas para lidar eficazmente com os 
problemas em aberto [16], isto é, aqueles que exigem  
desenvolvimento e aplicação do pensamento crítico, além da 
aplicação direta dos conceitos estudados.  

Tal trabalho sugere uma abordagem prática denominada Steps for 
Better Thinking, para ajudar os professores a desenvolver o 
pensamento crítico em seus alunos. Steps for Better Thinking 
(SBT) é uma abordagem prática que se baseia em abordagens 
teóricas de desenvolvimento psicológico: habilidade dinâmica de 
Fischer e o modelo desenvolvimento cognitivo de julgamento 
reflexivo de King e Kitchener’s. Empiricamente, os autores 
definiram que o passo de Explorar Interpretações e Conexões 
deve ser o foco para alunos de graduação utilizando tarefas de 
complexidade cognitiva média, tais quais: discutir vantagens e 
desvantagens de um assunto particular, interpretar e discutir a 
qualidade de uma evidência, dados diversos pontos de vista, 
comparar e contrastar argumentos, identificar e discutir 
implicações de escolhas e de suas próprias experiências e 
preferências. 

Este trabalho apresenta o Fator Interativo (FI), um blog que reúne 
um conjunto de materiais complementares e de atividades 
discursivas, argumentativas e interpretativas, acerca de tópicos 
selecionados de IHC. Tais tópicos foram previamente 
identificados como temas sobre os quais os alunos da disciplina 
possuíam maior dificuldade em desenvolver e aplicar a problemas 
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em aberto. A estratégia, os materiais e atividades foram 
especificamente desenvolvidos para as necessidades da disciplina 
de IHC do curso Sistemas e Mídias Digitais, sendo apresentados 
em uma linguagem específica para os alunos, para estimular seu 
engajamento e participação ativa. Através destas ações, foi 
possível (i) proporcionar aos alunos a possibilidade de 
desenvolver seu pensamento crítico através de discussões 
direcionadas; e (ii) prover aprofundamento em tópicos 
identificados, em versões anteriores da disciplina, como de mais 
difícil compreensão e aplicação por parte dos alunos. 

2. USO DE BLOGS, LINGUAGEM E SUA 
APLICAÇÃO NO FI 
Uma das formas práticas de explorar as interpretações e conexões 
entre tópicos, através de atividades sugeridas por [16], para 
desenvolver o pensamento crítico, é através das discussões 
temáticas realizadas em blogs. Blogs adequadamente utilizados 
tem a capacidade de engajar pessoas em atividades colaborativas, 
compartilhamento de conhecimento, reflexão e debate, segundo 
Hiler (2003) citado em [15]. Além disso, seu uso com alunos de 
ensino superior é adequado para prover voz aos estudantes e 
encorajá-los a se tornarem criticamente analíticos em seus 
pensamentos [13].   

Entretanto, por observação da experiência dos alunos do 
Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais com três blogs de 
cunho pedagógico (tendo um destes sido formalmente avaliado 
pela equipe que desenvolveu este trabalho, em outra ocasião) e 
por conversas com os professores e alunos, constatamos 
problemas que diminuíam consideravelmente o interesse dos 
alunos em participar ativamente dos blogs, consequentemente não 
trazendo os resultados desejados.  

Os problemas constatados relacionavam-se aos hábitos de leitura e 
escrita dos alunos, à sua inclinação para conteúdos imagéticos e 
multimídia, à sua preferência por atividades práticas ao invés de 
teóricas e ao seu desejo por liberdade de expressão nas atividades. 
A questão da preferência por atividades práticas, foi tratada em 
outros âmbitos da disciplina, como a execução de um projeto final 
integrando construtivamente todos os assuntos estudados e 
atividades práticas com acompanhamento dos professores e 
monitores. O FI, entretanto, focou em incentivar os alunos a 
refletir a base teórica, trabalhando as demais dificuldades 
identificadas. Dessa forma, a contribuição do FI para o 
desempenho dos alunos, se deu no sentido de estimulá-los a 
discutir criticamente os assuntos estudados, utilizando uma 
abordagem de expressão mais livre e tomando como vantagem a 
preferência dos alunos por conteúdo imagéticos. 

Quanto aos hábitos de leitura e escrita, repete-se nos alunos em 
questão os resultados discutidos em [9], que mostra que 
estudantes universitários passam mais tempo por semana na 
internet, do que em leitura, seja relacionada à sua graduação ou 
não. Segundo o estudo, as três principais atividades destes alunos 
na internet são utilizar e-mail, conversar através de mensageiros 
instantâneos e navegar em sites. Além disso, ler para propósitos 
acadêmicos é a menos preferida de suas atividades, dentre as 
pesquisadas. Embora seja difícil mensurar os impactos do uso da 
internet sobre a leitura e escrita dos alunos, na prática, ao observar 
seu comportamento em sala de aula e atividades, os professores 
com quem conversamos identificaram que os alunos em geral não 
possuem interesse em aprofundar, refletir e pensar criticamente 
sobre a maioria dos assuntos discutidos em sala de aula, através de 
leitura convencional.  

Segundo [3], uma das possíveis explicações para a dificuldade dos 
jovens com relação à leitura convencional, é justamente a forma 
como a internet oferece navegação, pois reduz a leitura profunda, 
induz uma necessidade constante de distração e – segundo estudos 
realizados no mesmo trabalho - pessoas que seguem links durante 
a leitura de um texto da internet acabam tendo menos 
compreensão e memorização do conteúdo.  

Estes fatos também se repetem nos alunos em questão, de forma 
que uma das propostas do Fator Interativo é utilizar a navegação 
típica da internet, com inserção de vídeos, imagens e links que 
provêm uma interrupção, muitas vezes com fundo divertido, 
entretanto, relacionada ao assunto discutido e direcionando o 
aluno de volta ao texto. Posteriormente, constatamos que esta 
estratégia foi bem sucedida quando, durante a avaliação do FI – 
que será detalhada adiante neste trabalho – um aluno comentou: 
“[O Fator Interativo] não eh generico, eh bem original. E quando 
o assunto está ficando complicado, ou o texto muito longo, nos é 
dado um extra life, uma piada, sei lá: algo que nos diz “apesar 
dos espinhos do assunto, vale a pena ficar – vai ser legal!” – e aí 
eu continuo lendo. Vale.us.” e diversos alunos concordaram com 
esta afirmação. 

Tal comentário é útil ainda para demonstrar o tipo de linguagem 
que os alunos utilizavam no FI:  a mesma linguagem que estão 
acostumados a utilizar em geral na internet (embora esta 
linguagem não fosse permitida nas provas e relatórios realizados 
na disciplina).  O uso da linguagem informal tem sido incentivado 
em discussões online com alunos, além de que este aspecto foi 
justamente um dos identificados, entre os alunos em questão neste 
trabalho, quanto ao seu desinteresse nos demais blogs de 
disciplina que participaram. 

É fundamental buscar formas de linguagem que permitam aos 
professores entrar em contato com o mundo dos jovens e construir 
um mundo comum, através da linguagem [7]. Segundo [4], 
tratando do contexto de fóruns de educação a distância, cujo 
propósito é semelhante às discussões no blog, seria desejável, para 
deixar os alunos mais à vontade, o uso de uma linguagem 
informal pelo professor, o que não pressupõe, necessariamente, o 
não uso da norma culta. De acordo com [1], quando os alunos 
utilizam signos como “valeu” (que não é linguagem formal nem 
“linguagem da internet”), “eh” ou “rsrsrs!!!!” (tipicamente 
advindos da Web), esses recursos contribuem para remeter à 
entonação expressiva que seria clara na expressão oral e, mais 
importante, indiciam fortemente o aumento do engajamento do 
aluno.  

No Fator Interativo, tanto os conteúdos eram publicados em 
linguagem informal, comum aos alunos (para isso, houve a 
participação ativa de alunos na produção deste material), quanto 
os alunos eram incentivados a se expressarem da maneira que 
preferissem, inclusive utilizando referências da internet, como 
memes por exemplo. Isso veio de encontro ao desejo por liberdade 
de expressão nas atividades e em proporcionar engajamento dos 
alunos.   

3. DESENVOLVIMENTO DO FI 
3.1 Temas Trabalhados 
Fator Interativo reúne um conjunto de materiais complementares e 
de atividades discursivas, argumentativas e interpretativas, acerca 
de tópicos selecionados de IHC, sobre os quais os alunos em geral 
possuíam maior dificuldade em desenvolver e aplicar a problemas 
em aberto. Essa identificação foi realizada a partir de monitorias 
de IHC e análise dos trabalhos, provas e dúvidas comuns, 
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realizada em quatro turmas anteriores. As turmas anteriores 
possuíam entre 18 e 30 alunos, de mesma faixa etária média, 
alunos do terceiro semestre (com exceção de repetentes) e as 
mesmas atividades foram realizadas em todas as turmas. Os 
tópicos identificados como de maior dificuldade foram: utilidade 
prática de IHC na indústria/mercado e formação pessoal, 
affordances em interfaces e interações [12], Engenharia Cognitiva 
[11], Modelos Conceituais e Modelos Mentais. Como primeira 
versão do Fator Interativo, apenas estes assuntos foram abordados 
em postagens de conteúdo e atividades. Ao todo, 11 postagens 
foram criadas para acompanhamento destes assuntos, através de 
discussão online. Interessante notar que, nas turmas anteriores, os 
mesmos assuntos foram tratados em fóruns online utilizando um 
AVA, com sucesso notavelmente menor em atingir o objetivo de 
esclarecer o assunto tratado e gerar pensamento crítico. 

Os conteúdos presentes no Fator Interativo buscavam 
complementar as discussões e a matérias vistas em sala, sempre 
buscando aplicar os conceitos estudados em um contexto 
atualizado e familiar aos alunos. Outra característica em relação 
ao conteúdo do Fator Interativo estava no esforço em tornar as 
teorias significativas em seu nível prático. Isso era necessário pois 
durante o estudo das teorias, principalmente em seu primeiro 
contato, muitos detalhes estão envolvidos e precisam ser 
compreendidos. Isso pode gerar ansiedade quanto à utilização 
prática destas teorias, principalmente durante o processo de 
aprendizagem. 

Cada postagem de conteúdo era criada por um aluno monitor da 
disciplina, sob orientação e supervisão do professor, quanto ao 
conteúdo, direcionamento e abordagem. Ficava a cargo do aluno 
escrever “como se estivesse explicando o assunto para um 
colega”, tendo toda liberdade de utilizar jargões da internet, bem 
como linguagem informal e referências a vídeos ou imagens 
engraçados. Entretanto, havia a restrição de que estas interrupções 
programadas não poderiam direcionar o aluno para fora do FI.   

3.2 Arquitetura da Informação e Aparência 
O FI (http://fatorinterativo.wordpress.com/) foi desenvolvido em 
Wordpress, utilizando um layout comum, design responsivo, 
visual divertido e arquitetura da informação simplificada. O site 
possui um menu de navegação global com quatro itens: “Home”, 
que leva para a página inicial; “Slides”, onde eram 
disponibilizados os slides utilizados nas aulas; “Sobre” onde há 
informação sobre o que é o FI; e “Opine!”, onde havia um espaço 
para sugestões, opiniões e críticas.  

O corpo do site é dividido em duas áreas principais: a área de 
conteúdo, à esquerda e pequenos módulos de informação extra à 
direita, os quais eram: “Mais acessados”, com links para as cinco 
postagens com maior índice de acessos; “Posts Recentes”, com 
links para as cinco últimas postagens em ordem cronológica, 
“Comentários Recentes”, que mostra o ultimo comentário 
realizado no blog, o nome de quem comentou e um link para o 
comentário; “Lista de Links”, trazendo uma lista de 14 links com 
material de apoio de outros sites confiáveis (e.g. “The 
Encyclopedia of Human-Computer Interaction1” e 
“Inter.ativida.de2”), além de bases de publicações (e.g. 
“Interactions ACM3” e  “IHC do Brasil4”), entre outros; 
                                                           
1 http://www.interaction-design.org/books/hci.html 
2 http://inter.ativida.de/ 
3 http://interactions.acm.org/ 
4 http://www.inf.puc-rio.br/~gt-ihc/ 

“Categorias”, trazendo os links para o conjunto de postagens 
classificado em cada categoria; e por fim um widget de conexão 
do site com sua Fanpage no Facebook, permitindo que os alunos 
“curtissem” a página e recebessem as atualizações do FI como 
notificações em suas páginas do Facebook.  

Buscando fugir do aspecto formal esperado em recursos 
educativos, o tema visual que compõe a aparência do Fator 
Interativo faz uso de cores vibrantes, tipografia informal e 
elementos decorativos de teor cômico (Figura 1). Destaque para 
os elementos surpresa, de grande apelo afetivo, como a minhoca 
no anzol dizendo "Tire-me daqui" no lugar de um rígido botão 
"Voltar para o topo da página". Os alunos parecem ter atentado a 
estes detalhes, na avaliação um aluno comentou: “A minhoca no 
anzol, fiquei com pena dela”. 

 
Figura 1. A aparência do Fator Interativo, destaque para a 

minhoca: voltar ao topo 
3.3 Estilo de linguagem 
O estilo de linguagem buscou referências em sites de grande 
acesso pelo perfil do público (redes sociais, notícias, blogs 
humorísticos). As características adotadas e adaptadas na escrita 
dos textos foram: utilização de alguns recursos de gêneros 
jornalísticos (lead, titulação); imitação de um diálogo verbal com 
o leitor, dando espaço para quebras de pensamento e 
coloquialidades intencionais; e identificação das mudanças de 
tópicos através da clara divisão do texto em blocos titulados. 
Realizou-se também uso massivo de imagens irônicas e 
humorísticas que fazem parte dos “memes da internet”. 
Considerando a hipótese de que essas imagens funcionam como 
elementos importantes na construção de empatia do conteúdo para 
com o público, foram utilizados “memes” que conferiram um tom 
humorístico às postagens e ao blog como um todo.  

Essa estratégia foi bem aceita, conforme a citação de um aluno: 
“A linguagem Meme da internet fez a leitura mais leve”. Um dos 
alunos afirmou, inclusive: “o modo divertido e descontraído do 
blog ajuda a prender as informações”.  O ponto mais marcante do 
estilo de linguagem, sendo motivo de bastante repercussão entre 
os alunos, são os selos (ver Figura 2). Os selos têm como função 
despertar a curiosidade pelo conteúdo através da instigação visual. 
A adoção dos selos foi um recurso arriscado, pois eles 
praticamente declaram uma ruptura com o modelo mental 
tradicional de como um recurso educacional deveria se apresentar 
- modelo este compartilhado não apenas pelos alunos, mas 
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também pelos envolvidos no projeto. Isso se manifesta nos 
comentários dos próprios alunos, nos dizeres: “Não esperava que 
fosse se tornar tão divertido e engraçado” e “Achei que ia ser 
mais um blog ‘sem sentido’ de disciplina”. 

 
 

 
 

Figura 2. Exemplos de selos utilizados no estilo de linguagem e 
padrão estético do Fator Interativo. 

 
A seguir, trechos da postagem sobre Engenharia Cognitiva, 
mostrando o estilo de linguagem utilizado para explicar o 
conteúdo no FI, após este já ter sido formalmente explicado em 
sala. Na página que contém os trechos a seguir, a maioria dos 
termos e a explicação da Teoria da Ação são ilustrados, com 
imagens seguindo os estilos apresentados. 

“[...] Opa! Pera aí! O que é isso aí, produção? Esse negócio de 
cognição? [...] Tá, para quem não conhece a Senhora Cognição 
pode ser entendida como o que acontece em nossas mentes 
quando realizamos nossas atividades diárias. É o pensar. [...] a 
engenharia cognitiva é uma ferramenta que o designer utiliza 
para projetar sistemas e programas da forma mais próxima que o 
usuário pensa e da forma como o mesmo vai prosseguir em sua 
utilização. Assim… o designer cria o seu modelo mental sobre o 
sistema, chamado modelo de design, a partir de dois outros 
modelos: o de quem é o usuário e o de quais são as tarefas que 
ele terá de realizar. A implementação deste modelo de design é a 
imagem do sistema. […] É trabalho duro! Mas, para observar 
esse comportamento o designer observa quais são as intenções do 
usuário ao utilizar o sistema, consequentemente, entende as ações 
que o usuário planeja executar para alcançar o seu objetivo final 
[...] Ok, mas ele precisa de tudo isso para entender as ações do 
usuário?  Siiiiim! Ah! Já ia esquecendo! Ladies and Gentlemen, 
lhes apresento a Teoria da Ação. Que define que a interação 
usuário-sistema é desempenhada num “Ciclo de Ação” com seis 
etapas e dois “golfos” a serem atravessados. [...] Então é isso! 

Lançando mão dessa ferramenta o designer pode tornar seu 
processo de desenvolvimento TOP DE LINHA! [...]” 

4. USO DO FATOR INTERATIVO 
4.1 Atividades  
O Fator Interativo foi palco de atividades que estimulavam o 
aluno a explorar as interpretações e conexões entre os tópicos 
estudados. Estas eram obrigatórias para cumprimento de parte da 
nota na estrutura de avaliação da disciplina. Entretanto, como o FI 
estava em sua primeira versão, numa fase experimental, apenas 3 
atividades foram realizadas.  

4.1.1 Atividade 1: O que a IHC pode fazer por você 
A primeira atividade foi relacionada ao tema de utilidade prática 
de IHC na indústria/mercado e formação pessoal, visto que com 
um bom entendimento deste assunto, o aluno poderia se motivar 
por toda a disciplina. Após as aulas introdutórias e uma postagem 
relacionada a este tema no FI, foi solicitado que os alunos 
realizassem a atividade de registrar suas visões e opiniões sobre o 
tema discutido em sala (dois primeiros capítulos do livro de 
Interação Humano-Computador5), o que foi apresentado no post e 
outras referências que o aluno houvesse lido.  

Os alunos deviam dar suas impressões sobre: o que IHC pode 
trazer de vantagens para os seus projetos atuais e no futuro; o que 
na sua vida prática ele imagina que poderia ser melhorado com o 
auxílio dos métodos propostos pela IHC e responder às opiniões 
dos colegas postadas na atividade. 29 alunos participaram desta 
atividade, gerando 58 comentários, dentre opiniões, respostas e 
interações do monitor e professor. 

Os comentários realizados pelos alunos foram surpreendentes. Em 
uma atividade semelhante realizada em duas turmas de semestres 
anteriores, onde os alunos deviam discutir exatamente o mesmo 
tema, em um fórum de um Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), as respostas tiveram menor maturidade, trazendo 
conceitos prontos, que os alunos possivelmente haviam copiado 
de outras fontes. Além disso, as respostas na primeira edição 
mostravam poucas ou nenhuma aplicação prática para a formação 
dos alunos, na visão deles. Entretanto, na atividade realizada no FI 
os comentários – e a atitude posterior dos alunos em sala – 
demonstraram que houve aprendizagem significativa. A seguir, 
um aluno relaciona IHC com sua futura área de atuação, perceba 
suas referências e a compreensão da importância e impacto da 
IHC, ainda no início do semestre, e como o uso da linguagem 
informal permitiu que ele se expressasse bem:  

“Antes de mais nada, digo que pretendo trabalhar com jogos 
digitais, seja na área de Game Design ou de Programação. Jogos 
precisam ser bons! Enquanto muitos sistemas podem gerar 
péssimas interações e ainda seguir existindo, porque as pessoas 
são obrigadas a utiliza-los, jogos não podem se dar ao luxo de 
serem assim. Por quê? Basicamente porque a própria definição 
de jogos, datando de Aristóteles, considera-os como atividades 
que devem ter o fim em si mesma e ser buscadas voluntariamente. 
[...]E o Quico? O que você tem a ver com isso eu não sei, mas sei 
o que eu tenho a ver com isso. O objetivo do game designer é 
criar interações lúdicas significativas que se traduzam em boas 
experiências para o jogador. E o primeiro passo para que isso 
seja possível é entender as pessoas, e o que elas esperam obter 
através da interação com o seu jogo. [... penso numa] sub-área 

                                                           
5 Autores: Bruno Santana da Silva; Barbosa, Simone Diniz Junqueira. Ano 
2010. Editora: Campus 
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irmã de IHC, que resume boa parte do conteúdo de Design de 
Jogos e também estudaria conceitos como: feedback, usabilidade, 
affordances, comunicabilidade, controle do usuário, flexibilidade 
e satisfação do usuário. O que eu sei é que estudo IHC como se 
estivesse estudando Design de Jogos, e me sinto um game 
designer melhor a cada texto lido ou aula assistida sobre o 
assunto. Acredito que IHC pode me prover de eficientes 
ferramentas para avaliar a qualidade dos meus jogos, reconhecer 
os principais problemas e tentar conserta-los. Caso os demais 
estudantes de IHC não consigam realmente tornar o mundo um 
lugar melhor, eu almejo ao menos desenvolver um pedacinho de 
mundo onde as pessoas possam se sentir melhor. E onde, talvez, 
até possam realmente se tornar melhores.”   

Uma aluna relaciona o conteúdo do FI com sua interação na sala 
de aula e com a qualidade de seus próprios projetos, após ter 
estudado os conceitos iniciais de IHC: 

“Nossa! Disse tudo! Fico agora olhando para os meus projetos 
passados e pensando no quão amadores eles são! Na aula de 
quarta feira fiquei pensando na importância dessa disciplina e me 
perguntando no porque não colocá-la nos 2 primeiros semestres, 
tipo porque a gente tem que primeiro aprender a fazer um site, 
por exemplo, pra só depois saber como fazê-lo da melhor forma?, 
Porque não aprender primeiro os macetes, pra só depois pôr a 
mãe na massa? Mas talvez seja o jeito certo de fazer e eu esteja 
só viajando, certamente os coordenadores pensaram muito antes 
de montar a grade do curso. O exemplo do elevador [exemplo 
utilizado para ilustrar falsas affordances, em sala] é o melhor, 
como eu disse em sala, eu sempre aperto em todos os botões!” 

As citações acima representam tanto o comportamento dos alunos 
em sala, quanto o tipo de comentário realizado pelos participantes, 
os quais traziam referências externas, exemplos de 
interfaces/aplicações boas e ruins e uma explicação do motivo, 
além da interação entre os alunos, que trazia respostas, réplicas, 
defesas de pontos de vista etc. 

4.1.2 Atividade 2: Bate-Debate: Affordances X Flat 
Design 
A segunda atividade foi relacionada ao uso de affordances, visto 
que os alunos, nas versões anteriores, demonstraram muita 
dificuldade em aplicar o conceito na resolução de problemas de 
design, embora soubessem repetir o conceito de cor. Nesta 
atividade, trouxemos ainda uma discussão atual sobre affordances 
e o uso de flat design e sobre as discussões de Norman sobre a má 
compreensão e uso das affordances. Após ler duas postagens 
sobre o tema e o assunto estudado em sala, os alunos deveriam dar 
sua opinião sobre: “Como as affordances podem ser 
compreendidas no Flat Design?” e “Isso pode influenciar na 
usabilidade?” 

Também uma atividade relacionada a affordances foi realizada, 
em duas turmas anteriores, em um fórum de AVA. Os resultados 
daquela atividade demonstraram que os alunos só conseguiam 
fazer aplicações diretas do conceito, muitos deles falhando ao 
tentar discutir uma aplicação prática. Nesta versão da disciplina a 
discussão, realizada no FI, teve um nível mais alto, inserindo 
novos tópicos para correlacionar a affordances (flat design e 
usabilidade) e o nível das respostas e correlações foi também 
excelente. Ressaltamos que este resultado advém também de 
mudanças realizadas na estrutura da disciplina. Entretanto, 
grandes evoluções puderam ser notadas no pensamento crítico dos 
23 alunos que participaram da atividade, gerando um total de 41 
comentários. 

Um aluno dá sua opinião sobre o tema pedido, demonstrando 
compreensão do tema, dos relacionamentos e trazendo bons 
argumentos: 

“Eu acho que o Flat Design ou o Skeumorfismo são apenas 
opções diferentes de design, não acho realmente que uma seja 
obsoleta perto da outra, principalmente quando vemos o 
Skeumorfismo bem aplicado, como nos produtos da Apple, apenas 
o fato de que a tendência é a passagem para o flat design, mas 
não acho que isso “anule” a existência do skeumorfismo como 
uma opção… E quanto a questão do affordance, isso realmente se 
torna mais óbvio no Skeumorfismo, já que tende a traduzir algo 
que foi trazido do real, porém eu não acho que seja algo nulo no 
Flat Design […] a diferença é que ele depende de experiências 
passadas suas com aquela tecnologia, para entender o 
funcionamento de tal coisa, por isso só pode emergir de vez 
agora, já que temos toda uma população já acostumada com a 
tecnologia [… ]” 

Uma aluna demonstra uma dúvida, após uma série de 
comentários, e é ajudada pelo monitor da disciplina, que havia 
sido orientado a não dar respostas diretas nessas discussões, mas 
procurar fazer os alunos encontrarem a resposta: 

Aluna: “Ei, agora fiquei com uma dúvida: as affordances podem 
ser indicadas por ícones? Eu entendi que eram mais 
características visuais (pistas) no design das coisas “affordadas”, 
mas não ícones já que esses são mais que simples pistas… né 
não?” 

Monitor: “vamos lá: se a gente pegar o conceito inicial de 
affordance, podemos perceber a sua finalidade. Dentro da IHC, a 
finalidade de uma affordance corresponderia à mesma finalidade 
de um ícone?” 

Aluna: “Okay, pensamento semiótico mode on: Affordance é uma 
indicação visual da utilização de uma coisa, certo? Logo, 
affordance é um índice. Ícone não é índice. Dentro da semiótica 
(e em qualquer lugar :P) ícone é ícone, and: Ícone é uma 
representação de um significado. E não uma indicação de uso. 
C.Q.D.” 
Monitor: “Muito massa a ligação que vc fez com a semiótica! E é 
essa lógica mesmo, o objetivo das affordances é minimizar o 
esforço cognitivo da pessoa, ao ponto que ela possa inferir a ação 
de um elemento pelas características que lhe são apresentadas.” 

Estes comentários demonstram o teor da discussão gerada nesta 
atividade, onde outros alunos fizeram ainda relações com 
metáforas de interface, significantes (Semiótica), discussão de 
exemplos práticos experiências pessoais e pontos de vista 
justificados pela literatura. 

4.1.2 Atividade 3: Objectified! 
A terceira atividade foi relacionada ao processo de design, uma 
vez que através desta discussão vários assuntos poderiam ser 
envolvidos além do processo em si, tais quais modelo conceitual e 
modelo mental. Esta atividade foi realizada após a metade do 
semestre, quando os alunos já tinham estudado assuntos como 
Engenharia Cognitiva, processos de design e Design Centrado no 
Usuário, e estavam partindo para a execução destas atividades na 
prática. 

Para esta atividade, foi solicitado dos alunos que assistissem o 
documentário Objectfied6, parcialmente visto e comentado em 
                                                           
6 Objectfied é um documentário longa-metragem sobre a nossa complexa 
relação com os objetos manufaturados e, por extensão, as pessoas que os 
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sala, e identificassem um exemplo, no documentário, de uma 
situação-problema; o método utilizado para resolver essa situação 
e qual foi a solução planejada. Depois, comentassem sobre: “O 
que você achou dessa solução e desse método?” “Como você 
poderá aplicar esse princípio em seus designs?” Esta atividade 
contou com a participação de 19 alunos, gerando 22 comentários.  

Nesta atividade, a discussão entre alunos não foi característica, 
como na Atividade 2, pela própria natureza da atividade, que 
pedia uma interpretação e discussão da qualidade de uma 
evidência, dados diversos pontos de vista apresentados no vídeo, 
além de identificar e discutir implicações de escolhas em seus 
próprios trabalhos. Em geral, cada comentário dos alunos foi 
extenso, detalhado e com um bom nível de compreensão do 
assunto, além de mostrar que os alunos foram despertados para 
outros pontos de vista, como mostra o trecho do comentário de um 
aluno: 

“Achei curioso a idéia de soluções de design feitas tendo como 
público-alvo uma cultura particular. No caso, o modo como o 
palito de dente japonês foi desenvolvido para sinalizar facilmente 
se ele já foi usado. Fiz uma pesquisa para saber quais foram os 
motivos que motivaram essa solução de design mas não encontrei 
nada relacionado, mas pelo que deu a entender é para 
simplesmente facilitar o reuso do palito sem encostar a sua 
extremidade em alguma superfície considerada suja, apesar do 
ato de ficar utilizando um palito de dentes já seja anti-higiênico 
por si só. Como o próprio cara que comentou isso no vídeo, é 
uma solução que só deve fazer sentido para poucas pessoas, mas 
não deixa de ser interessante o modo como essas características 
culturais foram imbutidos no objeto.” 

Outro aluno, após explicar o processo identificado na produção de 
um produto, e discutir as vantagens do método utilizado, 
demonstra uma percepção interessante sobre soluções de design: 

“[...] Achei essa solução genial. Mesmo após vários testes com 
vários tipos de cabos, e apesar de estar no foco dessa situação, 
quem pensou nessa solução, conseguiu enxergar o que já estava à 
sua volta e trazer uma solução que não estava tão na cara assim, 
mas que é muito simples. O resultado foi muito bom, e atendeu às 
necessidades da pessoa. Acho que notar o que está à sua volta, e 
perceber que a solução nem sempre é uma coisa inovadora e 
complexa, mas que pode estar à sua frente e ser uma coisa 
bastante simples, é algo muito relevante a ser tirado desse filme, e 
serve para todos nós. E esse filme é muito daora.”  

4.2 Estatísticas de Uso  
O Wordpress e o Facebook possuem ferramentas que nos 
permitiram monitorar os dados de acesso ao FI e à fanpage do FI. 
A seguir, é apresentado o resumo destes dados. Desde sua criação 
(em novembro/2012) até agosto de 2013 (final do semestre 
2013.1), o FI teve um total de 3644 visualizações e 159 
comentários. O conteúdo do site era de 11 posts, em 8 categorias e 
obteve 5 seguidores através de outros blogs, 6 seguidores que 
pediram para ser notificados de respostas a postagens e 56 
seguidores através da fanpage do Facebook (só havia 39 alunos 
matriculados na disciplina).  

O FI foi acessado através de resultados de ferramentas de busca 
com termos como “donald+norman+princípios+de+orientação”, 
                                                                                                 
projetaram. É um olhar para a criatividade no trabalho por trás de tudo, 
desde escovas de dentes até aparelhos eletrônicos. É sobre os designers 
que reexaminam, reavaliam e reinventam o ambiente fabricado em uma 
base diária. 

“modelo conceitual projeto interface usuario”, “quais os 
benefícios nos traz na disciplina ihc?” e “o que significa dizer que 
um site tem uma boa affordance ihc”. Mais de 400 acessos ao FI 
foram através de resultados retornados por termos como estes em 
mecanismos de busca. Esses dados demonstram que o alcance do 
FI foi além do que se esperava, que era atingir os alunos da 
disciplina. De fato, houve comentários de alunos de outras 
disciplinas do curso, de pessoas externas ao curso e até de outros 
professores pedindo ajuda com seus materiais e solicitando 
permissão para utilizar o nosso material. 

As cinco páginas mais visualizados do FI foram: IHC é uma 
delícia! (494 visualizações), Affordances parte 1 (320 
visualizações), Atividade 2 – Bate-Debate: Affordances x Flat 
Design (312 visualizações), Slides (223 visualizações) e 
Affordances parte 2 (170 visualizações). A página com menor 
número de visualizações foi Modelo Mental? (68 visualizações).  

A Figura 3, a seguir, mostra as estatísticas gerais de acesso ao 
Fator Interativo desde o começo do ano (janeiro) até o final do 
semestre (agosto). Observa-se na primeira tabela a quantidade de 
acessos durante os meses, em que abril obteve a maior quantidade 
de acessos: 1510 (mês das Atividades 1 e 2). O segundo maior 
acesso mensal é em maio, com 742 (mês da Atividade 3). Os 
acessos voltaram a crescer em julho, quando os alunos estavam 
executando o Projeto Final do semestre. Na segunda tabela consta 
a média de acessos por dia, em cada mês, onde a maior média de 
acessos por dia foi em abril, com 50 acessos diários em média e 
segue o mesmo padrão dos acessos mensais. 

 
Figura 3. Estatísticas gerais de acesso ao FI 

 
5. AVALIAÇÃO DO FATOR INTERATIVO 
5.1 Instrumento, metodologia e amostra 
Ao final do semestre, foi realizada uma avaliação do Fator 
Interativo, junto aos alunos da disciplina, sobre os seguintes 
aspectos: nível de aceitação, relevância para os estudos, estilo de 
linguagem, aparência, temáticas, atividades e sugestões dos 
alunos. Cerca de 80% dos alunos matriculados na disciplina 
participaram da avaliação, equivalendo a 31 respondentes, dos 39 
discentes matriculados (em duas turmas, que assistiam aulas 
juntas). 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi um 
questionário, com os seguintes objetivos: avaliar o nível de 
aceitação do recurso pela turma; os pontos positivos e negativos 
observados; a influência nos estudos e no aprendizado, na visão 
dos alunos; relevância para o contexto da disciplina; nível de 
satisfação de uso; expectativas antes e após o uso do recurso pelo 
aluno. O questionário foi estruturado em 12 questões, entre 
abertas e fechadas. Cada questão fechada possuía espaço para 
acréscimo de comentários, à critério do aluno. O estilo visual e 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

263

linguístico do instrumento estava em linha com a proposta do 
recurso, sendo informal, jovial e utilizando jargões familiares ao 
público. 

Após a aplicação do instrumento, todos os dados coletados foram 
transcritos, organizados e analisados. Dos dados quantitativos 
foram criados gráficos e tabelas. Os dados qualitativos foram 
analisados através de categorias, segundo a técnica de análise de 
conteúdo indutiva [8]. Os resultados obtidos são apresentados a 
seguir7.  

5.2 Nível de Aceitação 
Dos respondentes do questionário, 90% afirmou gostar do Fator 
Interativo, 7% não respondeu e 3% declarou não gostar. Dentre os 
alunos que gostaram, os motivos declarados se relacionaram ao 
conteúdo abordado de maneira leve e descontraída, atrelado a uma 
estética jovial e “descolada”, e às discussões geradas dentro do 
ambiente, consideradas enriquecedoras por uma boa parte dos 
usuários, trazendo uma nova visão e perspectiva sobre o conteúdo. 
Para os alunos, os fatores preferidos na proposta são, nesta ordem: 
estilo da linguagem, conteúdo dos posts, temas abordados, design 
do site, aparência das postagens e discussões e comentários.   

Ao serem questionados se suas expectativas em relação ao recurso 
foram ou não atendidas (Figura 4), 83% dos alunos respondeu 
afirmativamente. Destes, 26% considerou que as expectativas 
foram superadas. Porém 16% dos alunos disse que esperava mais 
da proposta. Ao indagar como o Fator Interativo se posicionava 
em relação a outros blogs educativos utilizados por eles (Figura 
5), 25% dos alunos o considerou como o melhor já utilizado, 48% 
indicou que este supera bastante outros blogs; 9% apontou como 
uma boa proposta, porém que havia outros melhores; 1 aluno não 
diferenciou este de outros recursos já utilizados; 12% dos alunos 
nunca utilizou outros blogs educacionais ou recursos semelhantes. 

Figura 4. Respostas para a questão "Sobre sua Expectativa de 
como o Fator Interativo iria funcionar, ela foi atendida?" 

                                                           
7 As porcentagens apresentadas foram arredondadas para mais ou para 
menos, para facilitar a apresentação dos dados.  

 

Figura 5. Respostas para "Comparando o Fator Interativo 
com outros blogs de disciplinas que você já acompanhou...” 

5.3 Relevância para os estudos e aprendizado 
Cerca de 70% dos respondentes considerou o Fator Interativo 
como suporte de qualidade para seus estudos em IHC (Figura 6). 
16% dos alunos declarou que, sem o FI, seus estudos teriam sido 
mais difíceis e 55% declarou que foi realmente um bom suporte. 
Um aluno declarou no questionário: “Ficou nos mais acessados 
do meu navegador. Ter os conteúdos disponíveis na web foi ótimo 
porque você poderia ler, se divertir e estudar em qualquer lugar, 
a qualquer momento [...]”.  

 
Figura 6. Gráfico das respostas para a questão "O Fator 

Interativo contribuiu para o seu aprendizado?" 

Este comentário aponta ainda para uma vantagem da plataforma 
em adaptar os conteúdos para serem lidos em tablets e celulares, 
dispositivos usados regularmente pelo público. Neste contexto, a 
mobilidade atua como um suporte aos processos de estudo dos 
alunos. Outros pontos de suporte destacados pelos alunos são: 
temáticas para além da bibliografia principal, sempre alinhadas às 
áreas de interesses da turma; indicação de referências de leituras 
de aprofundamento, utilizando outros gêneros como blogs, vídeos 
e diagramas; hospedagem de materiais de apoio, como slides e 
materiais multimídia utilizados em sala. 

A outra parcela, de 30% dos alunos, qualificou positivamente a 
abordagem do Fator Interativo, mas não o considerou essencial 
como suporte em seus estudos. Esses alunos descrevem o uso 
primariamente como ferramenta de auxílio para revisões e 
repositório de materiais adicionais, de acordo com estes excertos 
das respostas: “Sim. Serviu de revisão” e “O mais útil mesmo 
foram os slides disponíveis lá”. Ainda assim, o recurso mostrou-se 
útil em pelo menos um aspecto para estes alunos, conforme 
verificado nos trechos transcritos. Isso aponta para a importância 
de levar em consideração os alunos que não se encaixam no perfil 
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dominante do público-alvo de um recurso digital diferenciado. 
Utilizar uma abordagem não-comum, mas que sustente algumas 
características tradicionais, pode ser uma saída ao lidar com perfis 
distintos em um determinado público neste contexto. 

Embora seja possível concluir que o Fator Interativo foi um bom 
suporte na opinião dos alunos, contribuindo de forma relevante 
para seus estudos, este não era o objetivo primordial da proposta, 
mas uma consequência direta deste. O objetivo principal era fazer 
com que os alunos – ao executarem as atividades propostas – 
expandissem seus raciocínios nos assuntos tratados.  

Em outra questão, que perguntava o que o Fator Interativo 
significara para o aluno, trazendo opções de múltipla escolha, 
relacionadas a diversos aspectos do FI, 52% dos alunos afirmou 
que descobriu coisas que não sabia, 32% declarou ter aprendido 
coisas diferentes, 19% afirmou que pensou sobre aspectos que não 
teria pensado sozinho e 22% declarou ter gostado muito das 
discussões e/ou interação com os colegas.   

5.4 Estilo de Linguagem 
No questionário, uma das questões disponibilizava sentenças 
prontas com elogios e críticas ao Fator Interativo, algumas criadas 
e outras retiradas de falas e opiniões dos alunos sobre o recurso no 
decorrer do semestre. Era pedido ao aluno que circulasse as 
sentenças que representavam o seu pensamento sobre o Fator 
Interativo, e também que construíssem suas próprias sentenças. 
Dos resultados, as duas sentenças mais votadas estavam 
relacionadas ao estilo da linguagem. São elas: “Gostei, leitura 
leve”, com 81%das respostas; e “Bom material complementar. 
Conteúdo sob uma atmosfera jovial e descolada”, com 51% das 
respostas.  

O estilo de linguagem foi um dos aspectos dos mais comentados 
pelos alunos. Estes associavam ao estilo linguístico as 
características de diversão, agradabilidade, leveza, clareza e 
amigabilidade, conforme os excertos a seguir: “Gostei da 
linguagem”, “descontraído e ainda assim bastante consistente”, 
“conteúdo claro”, “conteúdo interessante e divertido”, “leitura 
simples e com muitas referências/exemplos”, “a interface e a 
linguagem são o diferencial” e “não esperava que fosse se tornar 
tão divertido e engraçado”. 

Apesar da boa aceitação, 3 alunos criticaram aspetos do estilo de 
linguagem adotado: “às vezes dá a impressão de, em alguns 
textos, as piadas serem forçadas”. Mais adiante esse mesmo aluno 
conclui: “Me identifiquei com um pouco mais de ‘formalismo’ 
para dar um ar mais de maturidade e solidez ao blog”. Isso expõe 
a não-homogeneidade do público de alunos, o que acarreta a 
responsabilidade de utilizar um estilo de linguagem com bastante 
equilíbrio, para não prejudicar aqueles que não se encaixam no 
perfil traçado. 

5.5 Aparência  
Buscando fugir do aspecto formal esperado em recursos 
educativos, o tema visual que compõe a aparência do Fator 
Interativo faz uso de cores vibrantes, tipografia informal e 
elementos decorativos de teor cômico. Houve grande aceitação 
pelos alunos, como afirmam as citações: “Design agradável”, 
“[…] interface amigável […]”, “[...]bom layout”, “[…] um blog 
que você percebe um zelo pelo conteúdo e pelo visual.”, “bonito e 
criativo”, “achei charmoso[...]” e “bem mais atrativo que fóruns 
de discussão ou sites utilizados comumente”. 

Cerca de 60% dos usuários avaliou o design em geral com a nota 
máxima. Sobre a aparência das postagens do recurso, não houve 
nenhuma nota negativa, as três maiores notas que poderiam ser 
pontuadas obtiveram empate em sua avaliação, ficando as três 
com 32%. Já a menor nota a ser pontuada, de maneira positiva, 
obteve apenas 3,2% de votação. Alguns alunos pontuaram 
algumas falhas, como o efeito de movimento parallax, executado 
no rolamento da página, o que tornou leitura incômoda em alguns 
momentos, conforme o relato de um aluno: “uma coisa que, às 
vezes, me incomodava no tema do site: que os comentários 
ficavam sobrepostos no tema e às vezes acho ruim de ler”. 

Entende-se portanto, que o design presente no Fator Interativo 
contribuiu de maneira positiva para uma boa experiência de uso e 
o melhor relacionamento dos alunos com o conteúdo, embora 
precise de ajustes. A maior parcela dos usuários considerou o 
ambiente atrativo e divertido, estimulando a melhor participação e 
interação dos alunos com o conteúdo exposto. 

5.5 Temáticas Abordadas 
Os conteúdos presentes no Fator Interativo buscavam 
complementar as discussões e as matérias vistas em sala (para os 
temas anteriormente identificados), sempre buscando aplicar os 
conceitos estudados em um contexto atualizado e familiar aos 
alunos. O recurso foi considerado por 40% dos alunos como um 
bom material complementar. Já 33% atribui originalidade aos 
conteúdos e 40% destaca as curiosidades e o contato com assuntos 
antes desconhecidos, mesmo dentro do contexto de disciplina.   

Os relatos dos alunos apontam que os objetivos relacionados às 
temáticas escolhidas e à discussão gerada por elas, parece ter sido 
atingindo: “Nós estamos usando um livro muito engessado, o blog 
deixou o aprendizado mais dinâmico e mostrou o conteúdo mais 
aplicável”, “Leitura simples e com muitos exemplos/referencias”, 
“[...] ajudou bastante no entendimento de alguns conteúdos”, “era 
um conteúdo introdutório que instigava a outras leituras”, “serviu 
para reforçar e, posteriormente, revisar os conteúdos vistos em 
sala, além de trazer informações adicionais e outros assuntos”, 
“forneceu bom conteúdo”, “Apesar de ter conteúdos bem diversos, 
ajudou a ter uma visão mais ampla do conteúdo”, “Porque as 
postagens eram sempre interessantes e os comentários 
acrescentavam novas coisas para participar e ver a participação 
dos outros” e  “A postagem em si era só o mote. O mais divertido 
eram os comentários. Quando eu queria, comentava, mas nem 
sempre achava necessário.” 

5.6 Atividades 
As atividades abordavam temáticas contextualizadas para 
estimular discussão sobre os conceitos da disciplina, o que 
acontecia no espaço reservado para comentários. Sobre as 
discussões, os alunos avaliaram positivamente, considerando-as 
como proveitosas para o aprendizado, conforme verificamos na 
fala: “[...] as participações dos alunos tornou o Fator Interativo 
uma experiência divertida”. 

Cerca de 94% dos alunos afirmou ler os conteúdos e 74% tomava 
o comportamento de ler e comentar o assunto abordado na 
postagem. Entretanto, quanto à participação nos comentários, 
alguns dos alunos demonstraram inclinação para um 
comportamento mais reservado, porém não menos produtivo, 
além de evidenciar a heterogeneidade no comportamento do 
público. As citações a seguir demonstram isso: “Lia as postagens 
por achar interessante, a linguagem era atraente. Fazia 
comentários quando obrigado pela atividade”, “Não sou muito 
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adepta e fã de ter que comentar os comentários do
eu fazer meu próprio comentário na postagem
online não capta meu interesse em particular”. 

Além disso, suas críticas recaíram sobre a obrig
atividades. Ao serem questionados sobre os aspect
pontos de melhorias, era comum comentário
atividades serem obrigatórias [...]”, “Só a
obrigatoriedade dos comentários. Ser livre é um
opção, não de imposição.”, “As discussões sere
[...]” e “Só mesmo o fato das atividades serem 
valerem nota”. 45% dos alunos respondeu que não
atividades serem obrigatórias e 32% declarou que te
das discussões, ainda que as atividades fosse livres.

As respostas dos alunos com relação às discussõ
demonstra que aproximadamente 94% dos alunos li
74% realizava comentários e, embora 80% dos 
declarado também ler os comentários dos colega
respondia a outros comentários. Conclui-se qu
obrigatoriedade das atividades, as discussões
geravam conteúdos que eram aproveitados tan
participavam ativamente quanto pelos que ap
postagens. 

Figura 7. Respostas para "De que forma você i
postagens do Fator Interativo?

Quanto à frequência de acesso e utilização
aproximadamente 39% dos alunos afirmou 
quando havia algo importante, como atividade vale
dos alunos afirmou acessar pelo menos uma ve
sendo que um destes declarou acessar todos os 
16% declarou que quase nunca acessava o recurso.
os motivos de acesso ao Fator Interativo, os aluno
“Para verificar tarefas, que podem gera
interessantes”; e “Principalmente quando tinha 
para acompanhar as discussões”.  

5.7 Sugestões dos Alunos 
Devido a assiduidade de uso do FI pelos alu
disciplina, alguns deles tomaram uma postura pro
sugerir melhorias para o blog. Consultados sobre 
ser melhor no recurso, a heterogeneidade de 
considerável e bem interessante. Várias sugestões
desejo por formas que possibilitasse o aluno a criar
próprio conteúdo no FI, como verificado nas citaç
haver uma área reservada a discussões iniciada
“Talvez abriria espaço para materiais de a
interessavam em publicar”, “Alguma forma
postagens”.  
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6. DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos na avaliação real
observação, por parte do professor 
comportamento e resultados, mostram 
seguiu na direção correta. Durante as 
assuntos discutidos no FI, a participação 
após a execução das atividades. Havia co
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Em análise realizada pelos professo
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superior à qualidade daquelas apresentadas pelas turmas 
anteriores. Salientamos que esta evolução não se deve unicamente 
ao uso do FI pelos alunos, mas também a toda uma estrutura 
específica e execução diferenciada da disciplina, com relação às 
versões anteriores. Entretanto, sem as discussões promovidas nas 
atividades do FI, percebemos que haveria considerável prejuízo 
no pensamento crítico desenvolvido sobre os temas discutidos e 
sobre sua capacidade de aplicá-los a problemas em aberto, o que 
foi comprovando pelos resultados das avaliações.  

De fato, no contexto utilizado, as atividades propostas por [16] 
relacionadas a desenvolver o pensamento crítico do estudante de 
graduação, parecem colaborar bem com as afirmações de [15] e 
[13], sobre a capacidade de blogs de engajar alunos de graduação 
em atividades de reflexão e debate, bem como encorajá-los a se 
tornarem criticamente analíticos em seus pensamentos. 

De acordo com os resultados da avaliação entre os alunos, tanto a 
questão da linguagem quanto a forma de apresentação do 
conteúdo colaboraram para o engajamento destes nas atividades. 
Esse fato corrobora com [1], quando incentiva o uso da linguagem 
informal em discussões online, como estímulo ao engajamento 
dos alunos.  

Um desafio para as próximas versões da disciplina será conciliar a 
necessidade de participação dos alunos nas discussões e seu 
desejo pela não obrigatoriedade destas, uma vez que este aspecto 
parece ser importante para sua liberdade de expressão nas 
atividades. A questão gira em torno da importância da discussão e 
troca de experiências para atingir o objetivo desejado, visto que na 
avaliação muitos alunos declararam ler os posts, mas não 
comentar. Sem a obrigatoriedade das atividades é provável que 
somente o mesmo grupo de alunos participasse das discussões, 
limitando assim as possibilidades de desenvolvimento da turma. 
Há a possibilidade de aplicação de algum mecanismo de 
gameficação das participações dos alunos (troféus, níveis, 
rankings etc.), como estímulo à participação espontânea. 

Quanto às sugestões dos alunos, cremos que a criação de uma área 
reservada para discussões iniciadas por eles, bem como postagem 
de conteúdos criados pelos mesmos – com a devida moderação do 
professor – seria realmente útil para o desenvolvimento e 
engajamento de toda a turma. Aliás, estes também seriam aspectos 
interessantes de serem estimulados com mecanismos de 
gameficação. Além disso, deverão ser estudadas também as 
questões relativas a frequência das postagens e atividades, visto 
que os temas escolhidos para esta versão da disciplina foram 
limitados, a partir das necessidades anteriormente identificadas, e 
os alunos gostariam de uma maior quantidade e frequência de 
tópicos. 

7. CONCLUSÃO 
O estímulo do desenvolvimento da turma, em atividades 
discursivas, argumentativas e interpretativas, acerca de tópicos 
selecionados da disciplina é essencial. Uma das formas de atingir 
isto é através da realização de discussões coordenadas, realizadas 
em blogs com temas específicos ao contexto e necessidades da 
turma. A abordagem utilizada para atingir este objetivo pode 
variar, dependendo do contexto e necessidades da turma. 
Entretanto, é importante que sejam observadas questões que 
possibilitam o engajamento e o prazer do aluno nestas atividades, 
como a linguagem, a facilidade de acesso e a forma de 
apresentação do conteúdo. 

Esta estratégia pode ser utilizada em quaisquer áreas do ensino em 
que se deseje incentivar os alunos a refletir sobre a base teórica, 
trabalhando as dificuldades identificadas. Esta é uma abordagem 
útil tanto para estimular nos alunos o desenvolvimento e aplicação 
do pensamento crítico, indo além da aplicação direta dos 
conceitos estudados; quanto para que o professor possa saber se 
sua abordagem está adequada ao grupo de alunos e para que o 
ritmo dos alunos possa ser respeitado, até onde o cronograma da 
disciplina permitir sem prejuízos. Constatamos que é possível ir 
além na tentativa de formar alunos de graduação com mais 
habilidade de interpretação e avaliação de observações, 
comunicações, informação e argumentação.  
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ABSTRACT 
The use of metaphors in interaction design helps that the 
interfaces are simple and intuitive. However, it is not easy for 
students to learn how to use metaphors in interaction design. 
Teaching students to develop interactive experiences through 
metaphor is not an easy task. This paper proposes a method for 
teaching the use of metaphors in the design of websites, desktop, 
mobile or tablet interface. The method consists of tasks designed 
to encourage interaction, group learning and creativity of students. 
This article presents a case study in which we analyzed the 
interactions between students, creativity, experience and 
satisfaction of students in relation to the proposed teaching 
method. 

RESUMO 
O uso de metáforas no design de interação colabora para que as 
interfaces sejam mais simples e intuitivas. No entanto, não é fácil 
para os alunos aprender a usar metáforas no design de interação. 
Ensinar os alunos a desenvolver experiências interativas através 
de metáforas também não é uma tarefa fácil. Este artigo propõe 
um método de ensino para o uso de metáforas, no projeto de 
websites, desktop, mobile ou interface tablete. O método é 
composto por tarefas projetadas para incentivar a interação, a 
aprendizagem em grupo e a criatividade dos alunos.  Este artigo 
apresenta um estudo de caso, em que foram analisadas as 
interações entre os alunos, a criatividade, a experiência e 
satisfação dos alunos em relação ao método de ensino proposto. 

Keywords 
Metáforas, Interação, Design, Ensino, Aprendizagem; 

1. INTRODUCÃO 
Metáforas criam conexões entre conceitos que já estão 
familiarizados com as pessoas, pois utilizam o conhecimento 
existente em cada pessoa e assimilam algo novo, assim, o usuário 
é capaz de aprender coisas novas, utilizando seus conhecimentos 
prévios do mundo [1]. Isto significa que o usuário será capaz de 
compreender e experimentar um tipo de coisa em termos de outra 
[2]. Considerando o design de interação, é desejável uma interface 
familiar para o usuário, pois assim será mais fácil de aprender e 
usar. 

O uso de conceitos metafóricos é um dos recursos disponíveis 
para a criação de interfaces simples e intuitivas. Sites de 
entretenimento, lojas online, redes sociais e outros requerem uma 
interface intuitiva, que seja fácil de aprender e usar. O design de 
interação deve ser bem organizado, fácil de ser interpretado e 
utilizado pelos usuários. Os conceitos metafóricos estão presentes 

na cultura de uma sociedade, Lakoff e Johnson [2], afirmam que o 
conceito metafórico é inerente ao subconsciente e governa toda a 
nossa maneira de pensar. Assim, o bom uso de metáforas no 
design de interface é um recurso que fará com que a interação seja 
muito mais simples. Nielsen e Molich [3] estabeleceram que a 
carga cognitiva do usuário deve ser minimizada, em outras 
palavras, eles afirmaram que o designer deve facilitar o raciocínio 
necessário para interpretar uma interface. O uso de metáforas é 
um recurso poderoso que pode ser aplicado para alcançar este 
objetivo. A aplicação adequada de conceitos metafóricos faz com 
que a interface seja mais simples de usar.  

O uso consistente de metáforas no contexto de IHC (Interação 
Homem-Computador) ajuda a reduzir a carga cognitiva necessária 
para a compreensão das opções e funcionalidades de uma 
interface computacional. Utilizar metáforas no ensino de IHC 
melhora a habilidade dos alunos em inferir críticas adequadas ao 
design de interfaces e os estimula a desenvolver interfaces que 
utilizem metáforas adequadamente. A concepção da interface 
consiste na definição de como o conteúdo é organizado e 
apresentado ao usuário [4], as metáforas podem ser utilizadas com 
sucesso na concepção de interfaces. 

O uso de metáforas é claro em muitos padrões e modelos de 
design de interação. Por exemplo, a metáfora da Apple desktop, o 
padrão assistente, além da tela padrão pallet, menus, botões, 
painéis padrão carrossel e assim por diante. Mas não é fácil usar 
metáforas, as metáforas podem ter comparações simples literais e 
conexões complexas, ricas em interpretações específicas não 
expressas diretamente para o usuário [1]. Não é simples para os 
alunos aprender a usar metáforas no design de interação. Ensinar 
os alunos a desenvolver experiências interativas por meio de 
metáforas também não é uma tarefa fácil. Os alunos precisam 
compreender as experiências do usuário, as preocupações, as 
habilidades, interesses e expectativas e deve desenvolver a 
capacidade de criar bons projetos com base no conhecimento do 
usuário.  

Utilizar metáforas de modo consistente é uma habilidade 
complexa, pois depende da capacidade criativa dos designers para 
ver novas analogias, afim de escolher o conjunto certo de 
correspondências. Estas correspondências podem revelar alguns 
aspectos e esconder outros, a metáfora carrega elementos que 
podem ser compatíveis, mas também incompatíveis, quando a 
metáfora é utilizada para compreender uma coisa em termos de 
outra. Para Schwartz e Fischer [5], as metáforas têm altos níveis 
de complexidade, mas também podem fornecer apoio suficiente 
para construir entendimentos complexos, mas não é fácil captar a 
diversidade de contextos que os estudantes podem experimentar 
que poderia levar à mesma abstração. Metáforas podem ser 
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difíceis de aprender e ensinar, porque elas têm um alto nível de 
complexidade. Os estudantes podem ter interpretações diferentes 
uns dos outros, o que torna o ensino complexo. 

Segundo Hodges [6], se examinarmos de perto a metáfora, suas 
conotações são muitas vezes as mais obscuras, quando aplicadas 
ao ensino. Para superar a dificuldade de ensinar metáforas em 
IHC, sugerimos que o professor aplique um método de ensino que 
estimule a criatividade e também a habilidade de inferir críticas no 
design de interação.  

O objetivo deste trabalho é despertar e estimular o uso de 
metáforas no ensino do projeto de interfaces, com o objetivo de 
estimular a capacidade dos alunos para discernir o que é um 
projeto bom ou ruim, permitindo aos alunos diferenciar um design 
de interação que é esteticamente bom, mas possui um design 
funcional ruim, e propor novas ideias e soluções.   

Propomos neste trabalho um método de ensino para ensinar 
metáforas no design de interação homem-computador que 
estimule a criatividade e a crítica dos alunos. Este método é 
baseado nas dimensões criativas propostas por Ferreira [7] e no 
modelo de questionamento proposto por King [8].  

As dimensões criativas, propostas por Ferreira [7], contêm 
processos dialógicos subjacentes que alinham diálogos com os 
processos mentais ligados à criatividade. As dimensões criativas 
contribuem na aprendizagem dos alunos, incentivando-os a ativar 
os processos mentais subjacentes a criatividade. 

Por outro lado, o método de discussão em grupo proposto por 
King [8], propõe questões para estimular a discussão em grupos 
de aprendizagem, projetados para facilitar a construção de 
conhecimentos complexos e a solução de problemas.  

O método de ensino é uma combinação do método proposto por 
Ferreira [7] e o método proposto por King [8]. O método de 
ensino proposto oferece os subsídios necessários para a 
elaboração de exercícios que estimulem a interação, utilizando 
perguntas estruturadas para fomentar o uso de metáforas no 
design de interação. O método de ensino, também envolve os 
conceitos metafóricos mais comuns como metáforas estruturais, 
visuais, funcionais e posicionais, considerando onde, quando, por 
que e como as metáforas são aplicadas na Interação Humano 
Computador. O conhecimento metafórico é parte do método de 
ensino e é utilizado durante a elaboração das tarefas. 

Apresentamos neste trabalho um estudo de caso que compara o 
método de ensino proposto (grupo de tratamento) com um método 
de ensino que envolve discussões entre os alunos e a mediação 
informal do professor. Ambos os métodos foram aplicados em 
turmas de graduação no curso de Engenharia de Software da 
Universidade Federal de Goiás. O estudo de caso realizado 
mostrou resultados significativos.  

Na seção 2, descrevemos o método de ensino proposto neste 
artigo. Na seção 3, apresentamos um estudo de caso da aplicação 
do método de ensino proposto e os resultados obtidos.  

2. MÉTODO DE ENSINO PARA O USO DE 
METÁFORAS 
O uso de metáforas é essencial para que o usuário tenha uma 
experiência mais simples e intuitiva ao utilizar a interface. O uso 
adequado de metáforas pode facilitar a compreensão do usuário, 
de acordo com Baumer [9] as metáforas são auxiliares poderosos 

para a compreensão, pois elas podem auxiliar na compreensão de 
novos conceitos. No entanto, aprender a utilizar metáforas no 
design de interfaces computacionais é uma tarefa difícil.  

Neste trabalho, apresentamos um método de ensino baseado na 
aprendizagem colaborativa para o ensino de metáforas no design 
de interação. A aprendizagem colaborativa é um método eficaz 
para despertar a criatividade. Soluções criativas emergem de 
interações que incentivam os alunos a expressarem suas ideias e a 
encontrar soluções para problemas específicos.  

Segundo Jonassen e Land [10], o conhecimento origina-se do 
discurso produtivo entre os indivíduos, as relações sociais que os 
ligam, e os artefatos físicos, teorias, modelos e métodos que eles 
usam e produzem. Discussões produtivas fornecem resultados 
satisfatórios na aprendizagem colaborativa, proporcionando aos 
estudantes a oportunidade de compartilhar e construir 
conhecimento. As dimensões criativas e colaborativas propostas 
por Ferreira [7] promovem discussões produtivas, onde os alunos 
são incentivados a ampliar e aprofundar o espaço de design. Os 
alunos ampliam o espaço de design quando uma nova ideia surge 
e aprofundam o espaço de projeto, quando uma ideia é 
desenvolvida.  

O enquadramento pedagógico de Ferreira permite ao professor 
elaborar tarefas que alimentem as discussões criativas durante a 
resolução cooperativa de problemas no design de interação [7]. O 
método proposto por Ferreira contém sete dimensões 
colaborativas e criativas que podem ser aplicadas pelo professor. 
De acordo com Ferreira [7], as dimensões são: imergindo no 
espaço de soluções, explorando oportunidades no espaço de 
soluções, explorando caminhos complementares no espaço de 
soluções, ultrapassando fronteiras no espaço de soluções, 
expandindo o espaço de soluções, descobrindo locais imprevistos 
no espaço de soluções e desenvolvendo o espaço de soluções. As 
dimensões contém processos dialógicos que são diálogos 
alinhados com os processos criativos mentais associados à 
criatividade tanto adaptativa e inovadora. Processos dialógicos 
constroem ideias sobre outras ideias, enquanto as pessoas 
colaboram. Esta estrutura ajuda e desafia os professores a 
estimular os alunos a procurar soluções para atividades complexas 
durante a aprendizagem colaborativa. Considerando as 
perspectivas dos alunos, durante as discussões produtivas eles são 
capazes de detectar informações relevantes e irrelevantes, 
reconhecer o familiar, lidar com novas informações, adaptar e 
reaplicar técnicas, entre outros processos criativos importantes. A 
utilização de perguntas provocativas é outra estratégia que 
incentiva os alunos a interagir de forma produtiva. Os alunos 
absorvem e compartilham conhecimento quando eles se engajam 
em interações produtivas.  

O modelo proposto por King possui uma abordagem de 
questionamento provocativa, no intuito de despertar processos 
cognitivos relevantes, meta-cognitivos e processos sócio-
cognitivos nos estudantes [8]. As interações de aprendizagem 
induzem processos cognitivos complexos, incluindo o 
pensamento analítico necessário para utilizar metáforas. 

Segundo King [8], a aprendizagem é construída durante a 
interação com os outros. Durante a interação os alunos se 
envolvem na troca de ideias, opiniões e perspectivas. O discurso é 
composto de perguntas provocativas, explicações, justificativas, 
hipóteses e conclusões. A construção do conhecimento ocorre 
quando os alunos explicam conceitos uns aos outros. O 
questionamento é um procedimento que faz perguntas e respostas. 
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A interação durante a discussão resulta em um elevado nível de 
aprendizagem. O modelo proposto por King consiste em 
perguntas estruturadas em questões de entrada, por exemplo: 
"Como é semelhante a?", "Como ele se relaciona?", "O que você 
lembra e por quê?", questões de compreensão, por exemplo: "O 
que que isso significa?"," O que é importante?" questões de 
conexão, por exemplo: "Como são semelhantes?", "Qual é a 
diferença entre? ","Como é que pode ser usado para?", "Quais são 
os pontos fortes e fracos?"[8], e questões estratégicas, que podem 
ser de planejamento, monitoramento e avaliação.  

O método proposto neste trabalho envolve o desenvolvimento de 
trabalhos em grupo com foco no uso de metáforas em Interação 
Humano Computador. O método explora as dimensões criativas 
para instigar os alunos a encontrar soluções adequadas para a 
análise e criação de novas interfaces computacionais. O modelo 
de questionamento utiliza perguntas provocativas para fomentar a 
discussão e a interação entre os alunos. Utilizando este método, o 
professor é capaz de elaborar tarefas em grupo e perguntas que 
estimulem os alunos a se engajarem em discussões produtivas. O 
professor é convidado a abordar as dimensões propostas por 
Ferreira [7], utilizando o modelo proposto por King [8] e o 
conhecimento sobre metáforas na elaboração de exercícios.   

Desta forma, os alunos têm a oportunidade de examinar as 
metáforas em diferentes contextos e são instigados a encontrar 
soluções e melhorias na aplicação de conceitos metafóricos no 
design de interação. 

3. ESTUDO DE CASO 
O estudo de caso tem o objetivo de analisar a eficiência do uso de 
metáforas no design de interação utilizando o método de ensino 
proposto.  

No estudo de caso foram analisadas quatro tarefas com base no 
método proposto. Os resultados indicaram que o método de 
ensino tem potencial para ajudar os professores a mediar a 
criatividade dos alunos ao usar metáforas no design de interação. 

Os alunos investigados estavam envolvidos em duas turmas de 
graduação de Engenharia de Software da Universidade Federal de 
Goiás em 2011 e 2012. Havia 44 alunos na turma de 2011 e 42 
alunos na turma de 2012. Cada turma foi dividida em grupos de 6 
(seis) alunos e cada grupo foi avaliado através da análise das 
interações das discussões on-line. 

3.1 Perfil dos alunos e ferramentas de 
comunicação  
Os alunos estão cursando o curso de Engenharia de Software na 
Universidade Federal de Goiás. Os alunos têm o perfil de 
desenvolvedores e engenheiros de software. Eles estão 
aprendendo os conceitos relacionados ao design de interfaces, 
como metáforas, diretrizes de usabilidade e padrões de interação 
no curso de IHC (Interação humano-Computador).  

A ferramenta de comunicação utilizada foi a plataforma Moodle, 
que facilita as interações entre os alunos. Cada estudante posta 
mensagens com suas respostas e opiniões. O Moodle é uma 
ferramenta para gerenciamento do curso, que também pode ser 
usada para o ensino à distância. O aluno pode postar uma 
mensagem em qualquer momento e lugar. 

3.2 Descrição das tarefas (Grupo de 
Tratamento) 
As tarefas propostas são descritas a seguir: 

3.2.1 Tarefa 1 
 
Discutam e respondam as questões relacionadas com o website 
Taisho: www.taishoflorianopolis.com.br. Vocês devem se engajar 
nas discussões de forma crítica e construtiva com as ideias dos 
outros colegas, expressar suas opiniões e propor soluções 
adequadas. 

A seguir descrevemos as questões referentes ao website Taisho: 

• Qual a importância de utilizar metáforas visuais no 
website?  

• Os elementos observados no website são semelhantes a 
objetos reais?  

• Como a gueixa e o shamisen se relacionam?  

• O menu contido no website é um exemplo de metáfora 
posicional? 

• As metáforas visuais facilitam a interação do usuário 
com o website?   

• As metáforas usadas são facilmente perceptíveis para 
qualquer usuário?  

• Explique por que foram utilizadas metáforas?  

• Explique como cada metáfora interfere na percepção do 
usuário?  

• Como as metáforas usadas são semelhantes aos 
elementos da vida cotidiana?  

• As metáforas usadas são inerentes à cultura do público-
alvo?  

• Quais são os pontos fortes e fracos do uso de metáforas 
visuais no website?  

• O usuário é capaz de associar ações presentes em 
elementos metafóricos da interface aos objetos 
representados?  

• O website possui um contexto estável?  

• O posicionamento das metáforas na interface facilita a 
identificação do nome da empresa?  

• O logotipo tem um tamanho razoável e sua localização é 
perceptível?  

• As metáforas utilizadas facilitam a interação do usuário 
com o website? 

• Os elementos metafóricos contribuem para a 
compreensão do usuário sobre as informações contidas 
no website?  

• A interface enfatiza os serviços oferecidos pela 
empresa?  

• O objetivo da interface é claro a partir da perspectiva do 
usuário?  
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3.2.2 Tarefa 2     
 

Discutam e respondam as questões relacionadas aos websites 
Sitotis: www.sitotis.hr e Thedeepestsite: www.thedeepestsite.com. 
Vocês devem se engajar nas discussões de forma crítica e 
construtiva com as ideias dos outros colegas, expressar suas 
opiniões e propor soluções adequadas. 

A seguir descrevemos as questões relacionadas aos websites 
Sitotis e Thedeepestsite. 

• A metáfora presente no logotipo do website ajuda na 
compreensão relacionada ao ramo de atuação da 
empresa? 

• É possível responder satisfatoriamente qual o objetivo 
do website? 

• A interface do website é auto explicativa?  

• As metáforas presentes no website contribuem 
imediatamente para o entendimento de sua interface?  

• Você compreende quais os serviços são oferecidos pelo 
website? 

• A posição do menu do website ajuda o usuário a 
encontrar as opções desejadas de forma simples e 
imediata?  

• O usuário navega sem dificuldade pelo website?  

• O usuário é capaz de distinguir as opções oferecidas 
pelo website?  

• Existe uma compreensão simples do que cada opção 
oferece?  

• Os gráficos e animações presentes no website mostram 
o conteúdo real?  

• As metáforas usadas enfatizam o conteúdo ou 
influenciam apenas na estética do website?  

• O usuário é capaz de associar os elementos metafóricos 
presentes na interface a objetos que os representam?  

• As metáforas funcionais são claramente percebidas?  

 

3.2.3 Tarefa 3 
 

Escolha um website para projetar a sua interface móvel.  

Dê uma olhada nos padrões 10 e 11 discutidos em classe, 
referentes aos padrões de navegação para dispositivos móveis. 
Também dê uma olhada na bibliografia complementar.  

Usem metáforas no design do website. Discutam considerando as 
diretrizes de usabilidade, particularmente as diretrizes para 
interfaces móveis. Pense fora da caixa na concepção do website. 
Considere as seguintes perguntas sobre metáforas 

 

● Quais os tipos de metáforas são mais adequados ao 
contexto da interface móvel? 

● As metáforas utilizadas podem ajudar o usuário a se 
concentrar no principal serviço oferecido pelo website? 

● Como metáforas visuais podem ser usadas para 
melhorar a compreensão e a simplicidade do website em um 
ambiente móvel sem prejudicar o design? 

●  As metáforas podem ser usadas para dar ênfase ao 
conteúdo com maior relevância para os usuários? 

●  Como podemos integrar sutilmente as metáforas ao 
estilo gráfico do website? 

● As metáforas usadas fornecem aos usuários um caminho 
lógico a seguir, minimizando o esforço necessário para a 
compreensão, tornando a navegação fácil e óbvia? 

● Metáforas funcionais podem ser utilizadas para facilitar 
a execução de algumas tarefas? 

● O uso de metáforas estruturais pode tornar a navegação 
mais fácil e intuitiva para o usuário? 

 

3.2.4 Tarefa 4 
 

Cada aluno deve escolher individualmente um contexto para 
adaptar o padrão wizard usando metáforas.  

Defenda a sua escolha no seu grupo e os teus argumentos sobre os 
itens de "quando" e "porquê" utilizar o padrão wizard. Cada aluno 
deve projetar um wizard e defender a sua ideia. O wizard deve ser 
discutido e implementado. Escolham e refinem a melhor ideia, 
considerando as seguintes questões: 

● O wizard deixa claro para o usuário qual o objetivo a 
ser alcançado? 

● O usuário é notificado se ele tenta iniciar uma nova 
etapa antes de concluir a atual? 

● O usuário tem a opção de voltar atrás e mudar os dados 
inseridos na etapa anterior? 

● É visível para o usuário, qual etapa está faltando 
cumprir e como atingir o objetivo? 

● O wizard é simples e intuitivo e não requer muito 
esforço para o usuário entender como utiliza-lo? 

● As metáforas usadas ajudaram o wizard a tornar-se mais 
simples e intuitivo? 

● As metáforas usadas ajudam o usuário a se concentrar 
no objetivo a ser alcançado? 

● As metáforas contribuíram significativamente para o 
sucesso do usuário em passar por todas as etapas e cumprir o 
propósito do wizard? 

 

3.3  Descrição das tarefas (Grupo de 
Controle) 
As tarefas foram aplicadas de acordo com o seguinte roteiro: 
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• Leia o texto sobre metáforas e avalie o uso de metáforas 
nos Websites Taisho e Sitotis, com base no texto e aulas 
anteriores sobre este assunto.  

• Expresse suas opiniões sobre o uso de metáforas nos 
websites. 

3.4 Modelo utilizado na Análise do Discurso 
O modelo utilizado na análise do discurso foi proposto por 
Newman, Webb e Cochrane [11]. 

O Modelo de Newman, Webb e Cochrane é descrito por dez 
categorias: 

1. Relevância: estados ou desvios relevantes. 

2. Importância: Pontos importantes e questões ou pontos sem 
importância e questões triviais. 

3. Novidade, novas informações, ideias e soluções: novas 
informações relacionadas ao problema ou repetir o que foi dito. 

4. Trazendo fora conhecimento ou experiência para suportar o 
problema: com base na experiência pessoal ou aderindo a 
preconceitos ou suposições. 

5. Ambiguidades; esclarecidas ou confusas: declarações claras ou 
declarações confusas. 

6. Idéias de união e de interpretação: Ligando os fatos, ideias e 
conceitos ou repetir informações, sem fazer inferências ou 
oferecer uma interpretação. 

7. Justificação: Fornecer provas ou exemplos ou perguntas ou 
exemplos irrelevantes ou obscurecimento. 

8. Avaliação crítica: avaliação crítica ou avaliação de uma 
contribuição própria ou de terceiros, ou a aceitação acrítica ou 
rejeição. 

9. Utilidade prática: Relacionar as possíveis soluções para a 
situação conhecida ou discutir em um vácuo. 

10. Largura de entendimento: Ampla discussão ou debate estreito. 

As categorias de 1 a 9 foram utilizadas neste estudo de caso. 

3.5 Modelo utilizado na Análise da 
Criatividade 
O modelo utilizado na análise da criatividade foi proposto por 
Zeng, Salvendry e Zhang [12]. Este modelo foi estruturado em 
uma lista de verificação para o projeto de websites.  

A lista é composta por: 

1. Design esteticamente atraente: artístico, colorido, energético, 
bonito, fascinante, divertido, envolvente, atraente, favorável e 
desejável. 

2. Design interativo: interativo, animação, multimídia disponíveis 
e dinâmico. 

3. Design novo e flexível: único, atraente e flexível. 

4. Design afetivo: estimulante, agradável, deleitando e 
emocionante. 

5. Design Importante: relevante, importante e crucial. 

6. Design comum e simples: pouco frequentes, raros e 
sofisticados. 

7. Design personalizado: personalizado. 

3.6 Modelo utilizado na Análise do 
Questionário 
Na análise do questionário foram utilizadas as dimensões de UX 
envolvendo [13]: 
 
1. Imersão e Fluxo: Enquanto o usuário estiver usando o sistema, 
ele se esquece de tudo ao seu redor. 
2. Tensão: o usuário sente-se tenso ou não durante o uso do 
sistema. 
3. Competência: O usuário pensa que ele é bom em usar o 
sistema. 
4. Efeito negativo: O usuário sente-se entediado durante o uso do 
sistema. 
5. Efeito Positivo: O usuário tem o divertimento ao usar o 
sistema. 
6. Desafio: O usuário coloca o esforço durante o uso do sistema, 
mas ele tem prazer em superar os obstáculos. 
7. Sociedade: Boas experiências são produzidos durante 
interações sociais. 
8. Descoberta: O usuário tem o prazer de aprender coisas novas. 
9. Expressão: O usuário tem o prazer de expressar coisas novas e 
levantar a autoestima. 

3.7 Resultados 
Os alunos foram analisados individualmente, de acordo com o 
modelo de Newman, Webb e Cochtane. [11]  

O resultado obtido por todos os estudantes do grupo, produziu à 
média do grupo. A média de todos os grupos produziu o resultado 
global da classe.  

As estatísticas do resultado geral da classe em 2011 é indicada na 
tabela 1. 
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Tabela 1. Estatísticas das Interações em 2011 

Categoria Média 

1.Relevância 19,5% 

2.Importância 18,5% 

3. Novidade, novas informações, ideias e 
soluções 

3,25% 

4. Trazendo fora conhecimento ou 
experiência para suportar o problema 

8,25% 

5.Ambiguidades 24,37% 

6. Idéias de união e de interpretação 9,37% 

7.Justificação 2% 

8. Avaliação crítica 35.62% 

9. Utilidade prática 10,87% 

Média geral da turma em todas as 
categorias 

14,63% 

 

Cada categoria foi analisada individualmente em cada grupo e os 
resultados foram obtidos por meio do cálculo do percentual de 0 a 
100 do grupo por categoria. O percentual foi obtido através da 
análise das postagens dos alunos. A postagem de cada aluno foi 
analisada de acordo com cada categoria. O resultado foi obtido 
através da análise dos fatores positivos de cada categoria.  

Durante o curso em 2011, não foi utilizado o método de ensino 
proposto neste artigo. Os alunos foram convidados a avaliar e 
discutir o uso de metáforas nos websites sem considerar nenhuma 
questão.  

A tabela 2 contém o resultado geral da análise de interações em 
2012. 

Tabela 2. Estatísticas das Interações em 2012 

Categoria Média 

1.Relevância 71,65% 

2.Importância 58,73% 

3. Novidade, novas informações, ideias e 
soluções 

32,86% 

4. Trazendo fora conhecimento ou 
experiência para suportar o problema 

10,68% 

5.Ambiguidades 5,48% 

6. Ideias de união e de interpretação 10,27% 

7.Justificção 19,48% 

8. Avaliação crítica 49,71% 

9. Utilidade prática 10,06% 

Média geral da turma em todas as 
categorias 

29,82% 

 

Na categoria 1, obtivemos 71,65% de afirmações relevantes. Este 
resultado indica que os alunos tiveram uma melhoria significativa 
na capacidade de fazer afirmações relevantes. Na categoria 2, 
obteve-se 58,73% de questões importantes. O resultado obtido na 
categoria dois indica uma melhoria significativa no tratamento de 
questões importantes. Na categoria 3, obteve-se 32,86% de novas 
informações, ideias e soluções. Os alunos foram capazes de 
propor novas ideias, soluções e apontar novas informações. Na 
categoria 4, obtivemos 10,68%. Os alunos foram capazes de trazer 
a informação fora do conhecimento. Na categoria 5, foi obtido 
5,48% de ambiguidades. Na categoria 6, obtivemos 10,27% de 
ideias de união e novas interpretações. Na categoria 7 obtivemos 
19,48% de justificação. Os alunos foram capazes de justificar as 
suas ideias e afirmações. Na categoria 8 obtivemos 49,71% de 
avaliação crítica. A capacidade dos alunos para fazer avaliações 
críticas melhorou muito. Na categoria 9 obtivemos 10,06% de 
utilidade prática. A média em todas as categorias da turma de 
2012 foi de 29,82%.  

Os resultados alcançados foram satisfatórios. Em comparação com 
a classe de 2011, a classe de 2012 alcançou um ganho global de 
15,19 por cento. Houve uma melhoria clara em todas as 
categorias. Em algumas categorias houveram melhorias 
significativas. Os ganhos relativos à categoria 3 foram de 29,61 
por cento e os ganhos relacionados à categoria 8 foram de 14,09 
por cento. A categoria 1 e a categoria 2 também foram 
grandemente beneficiadas. Notamos que a categoria 3 foi a mais 
favorecida. Os alunos adquiriram a capacidade de propor algo 
novo, propor novas ideias e soluções, o que é essencial para um 
engenheiro de software e designer de interação. A categoria 8 que 
está relacionada ao pensamento crítico também teve uma grande 
melhora. 

As estatísticas apresentadas mostram que a utilização do nosso 
método de ensino no ensino do uso de metáforas no design de 
interação instiga e estimula o aluno a inferir críticas e encontrar 
soluções mais eficazes e criativas para a concepção de interfaces 
computacionais. 

Nas tarefas dois e três foram analisados os produtos 
desenvolvidos e apresentados por cada grupo de alunos. Na 
análise utilizou-se a lista de verificação de criatividade para o 
design de websites de Zeng, Salvendry e Zhang [12], analisando 
fatores importantes de design, tais como: design esteticamente 
atraente, design interativo, design novo e flexível, design afetivo, 
design importante, design comum e simples e design 
personalizado. 
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Tabela 3. Lista de verificação da criatividade para o Design de 
Websites 

Lista de Verificação de Criatividade Classificação 

Design esteticamente atraente Excelente 

Design interativo Bom 

Design novo e flexível Bom 

Design Afetivo Bom 

Design Importante Excelente 

Design comum e simples Bom 

Design personalizado Excelente 

 

Os resultados foram classificados em excelente, bom, regular ou 
inadequado. A análise foi baseada nos produtos apresentados 
pelos alunos. A análise dos produtos foi bem sucedida. Na lista de 
criatividade observou-se que os produtos obtiveram excelente 
resultado em relação a estética, os objetivos esperados, analisados 
de acordo com os subitens que compõem a estética foram 
satisfeitos. O design interativo conseguiu um bom resultado. O 
design inovador e flexível também alcançou bons resultados. O 
design afetivo, que inclui itens como design estimulante e 
excitante alcançou bons resultados. Os produtos apresentados 
possuem um design importante e relevante, este resultado foi 
excelente. Em design comum e simples foram observados 
produtos com design sofisticado e raro. O resultado foi 
classificado como bom. Em design personalizado, o resultado foi 
excelente, todos os produtos apresentados possuíam um design 
personalizado. Os resultados obtidos na análise das interações 
foram confirmados na análise dos produtos. Os alunos que 
possuíram melhor desempenho nas categorias de análise de 
discurso produziram e apresentaram os melhores produtos. A 
criatividade promovida pela colaboração e interações produtivas 
entre os alunos, desencadeada pela aplicação do método de 
ensino, contribuiu efetivamente na aprendizagem dos alunos. Os 
alunos aplicaram os conceitos discutidos adequadamente. As 
discussões resultaram em produtos com design de alta qualidade.  

A análise do questionário foi realizada para analisar e avaliar a 
experiência adquirida pelos alunos durante as interações. Esta 
análise objetivou a avaliação do método de ensino proposto. Para 
isso foram elaboradas doze perguntas, as perguntas foram 
baseadas nas dimensões de UX [13]. Todos os alunos envolvidos 
nos grupos que participaram das tarefas propostas responderam ao 
questionário. Os questionários respondidos pelos alunos foram 
avaliados de acordo com as dimensões de UX [13]. 

 

 

Tabela 4. Análise das Questões 

Categoria Média 

1. Imersão e Fluxo 94,12% 

2. Tensão 85,3% 

3. Competência 88,3% 

4. Efeito negativo 20,56% 

5. Efeito Positivo 79,44% 

6. Desafio 88,3% 

7. Sociedade 50% 

8. Descoberta 85,3% 

9. Expressão 94,12% 

 

De acordo com a análise 94,12% dos alunos esqueceram de tudo 
ao seu redor enquanto discutiam as tarefas. Para 85,3% dos alunos 
a tensão e a dificuldade diminuiu durante a realização das tarefas. 
88,3% dos alunos analisados conseguiram inferir opiniões 
consistentes. 79,44% dos alunos se sentiram animados. 88,3% dos 
alunos se sentiram desafiados e estimulados a propor novas ideias 
e soluções. 50% dos alunos compartilharam boas experiências 
durante as interações sociais. 85,3% dos alunos sentiram prazer 
em aprender coisas novas. 94,12% sentiram prazer em expressar 
suas ideias e tiveram uma melhora em sua autoestima através da 
implementação dessas ideias. Os resultados obtidos foram muito 
satisfatórios. Os alunos tiveram um ganho significativo no 
desenvolvimento da criatividade. 

4. CONCLUSÕES 
Neste trabalho, destaca-se o uso de metáforas no design de 
interação. O uso de metáforas melhora o design de interação, 
proporcionando mais respeito e consistência para as interfaces 
computacionais. Abordamos diferentes tipos de metáforas, como 
metáfora visual, funcional, estrutural e posicional. O uso 
adequado de metáforas produz um impacto positivo e significativo 
sobre a usabilidade de interfaces de usuário. O uso consistente de 
metáforas em interfaces de usuário pode melhorar a interface e 
proporcionar ganhos substanciais na produtividade do usuário.  

Os alunos têm dificuldade de aprender e aplicar conceitos 
metafóricos no design de interação. Para superar este problema, 
abordamos um método de ensino para estimular a criatividade e a 
crítica no contexto de design de interação usando metáforas. Um 
estudo de caso foi desenvolvido e aplicado com sucesso. Os 
resultados mostram que o método de ensino baseado na 
aprendizagem colaborativa através do desenvolvimento de 
questões que estimulem a discussão em grupo obteve bons 
resultados. Houve uma melhoria significativa da classe em que o 
método foi aplicado em comparação com a classe em que não 
havia nenhuma aplicação do método. 
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Os resultados mostram a relevância do estudo e do método de 
ensino aplicado. Este trabalho contribui para que os professores 
tenham um método para despertar a criatividade dos alunos, 
orientando e incentivando-os a inferir críticas consistentes e a 
buscar soluções criativas no design de interação. Isso contribui 
muito para a aprendizagem do aluno. Os estudantes envolvidos 
neste estudo adquiriram o conhecimento necessário para criticar e 
criar interfaces computacionais mais intuitivas que são mais 
simples de aprender e de utilizar. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to design, develop and evaluate 
HTMaster, a tool to make hierarchical tasks models that represent 
what users can do and how they do when using an interactive 
system. HTMaster, uses the Adapted Hierarchical Task Model to 
represent the hierarchical structure of tasks as well as sequence 
structures and iteration, alternative tasks, independent of order, 
optional and ubiquitous. HTMaster allows for assisting the 
teaching and learning of hierarchical task models in Human 
Computer Interaction classes, empowering the user to analyze and 
reflect on the development of the structures of tasks models by 
using a diagrams validation module. 

RESUMO 
O objetivo deste estudo foi projetar, desenvolver e avaliar uma 
ferramenta para criação de modelos hierárquicos de tarefas, que  
representam o que os usuários podem fazer ao utilizar um sistema 
interativo e como o fazem. Denominada de HTMaster, utiliza o 
Modelo Hierárquico de Tarefas Adaptado para representar a 
estrutura hierárquica das tarefas e as estruturas de sequência e 
iteração, tarefas alternativas, independentes de ordem, opcionais e 
ubíquas. Esta ferramenta também foi criada para que pudesse ser 
utilizada como recurso pedagógico ao ensino e aprendizagem de 
modelos hierárquicos de tarefas em aulas de Interação Humano-
Computador. Para tal, possibilita que usuário analise e reflita 
sobre a elaboração das estruturas, a partir de um módulo de 
validação de diagramas. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.5.0 [Information Interfaces and Presentation (e.g., HCI)]: 
General. H.5.2 [Information Interfaces and Presentation (e.g., 
HCI)]: user Interfaces - Theory and methods. 
Termos Gerais 
Design, Documentation, Human Factors. 

 
Palavras Chaves 
Interação Humano-Computador (IHC), Educação em IHC, 
Modelo Hierárquico de Tarefas. 

1. INTRODUÇÃO 
Interação Humano-Computador (IHC) é uma área de 
conhecimento interdisciplinar, que se preocupa em entender as 
características, necessidades e objetivos dos usuários de um 
sistema computacional interativo para uso humano [2, 8, 13, 14, 
16]. Tal foco é necessário para que possam ser projetados 
modelos de interface e de interação que atendam aos objetivos 
desses usuários em seu contexto de uso. Sánchez e Sáenz [14] 
destacam que o objetivo da área de IHC é gerar produtos que 
sejam usáveis, entendíveis, seguros, funcionais e úteis, dentre 
outras características. IHC preocupa-se, pois, com a qualidade de 
uso dos sistemas computacionais e com o impacto que esses 
sistemas podem ocasionar na vida de seus (futuros) usuários. Por 
isso, seu estudo é fundamental aos alunos de cursos na área de 
Computação, que projetam, desenvolvem e avaliam sistemas 
computacionais. 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 
Educação Superior do Ministério de Educação do Brasil, 
CNE/CES nº 136/2012, aprovado em fevereiro de 2012, apresenta 
a área de IHC como um dos conteúdos curriculares da formação 
tecnológica e básica para os Cursos de Bacharelado em Ciência da 
Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de 
Software, Sistemas de Informação e para a Licenciatura em 
Computação [4]. Essa perspectiva de currículo, apesar de já ter 
sido apresentada em outros documentos [15], não tem sido 
implantada com facilidade. 

O Workshop sobre Ensino de IHC (WEIHC) tem como propósito 
discutir o ensino de IHC no Brasil no que se refere à perspectiva 
curricular e às práticas pedagógicas. Trabalhos apresentados em 
diferentes edições desse evento relatam experiências e discutem, 
dentre outras questões, a integração de IHC com outras 
disciplinas, disciplinas avançadas de IHC e a integração de IHC 
com o mercado de trabalho.  Nesses debates, também surgem 
questões relacionadas às estratégias de ensino de IHC no qual 
comumente são relatadas dificuldades referentes à ordem dos 
conteúdos, à baixa carga horária referente às disciplinas de IHC 
e/ou excesso de conteúdo para a(s) disciplina(s). Bim e Boscarioli 
[3] discutem sobre uma pesquisa exploratória, realizada em 2009, 
sobre o ensino de IHC no Brasil. Segundo os autores, essa 
pesquisa revelou que a maioria das disciplinas de IHC em cursos 
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da área de Computação é introdutória. O desafio no oferecimento 
de disciplinas de teor intermediário também é apresentado por [9], 
que discute estratégias para trabalhar conteúdos de IHC de forma 
que os alunos possam “pensar” em IHC. 

Muitas dessas dificuldades são similares às que vivenciamos na 
Faculdade de Informática da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (FACIN/PUCRS) onde é oferecida uma única 
disciplina na área de IHC. A disciplina, que é intitulada Projeto de 
Interfaces, é oferecida no 4º nível do curso de Sistemas de 
Informação e no 5º nível do curso de Ciência da Computação. 
Possui a seguinte ementa: 

Introdução aos conceitos básicos de interação homem-
computador. Avaliação de sistemas interativos. Estudo de 
processo de projeto de interfaces. Modelagem de interação. 
Fundamentação sobre padrões e diretrizes de Projeto. 
Comparação entre estilos de interação. 

A organização dos conteúdos da disciplina se orienta no programa 
de IHC para os cursos de graduação em Computação, discutido 
por [3]. Na disciplina em questão, inclui as seguintes unidades de 
ensino, que devem ser previstas para uma totalidade de 30 horas-
aula semestrais:  

• Introdução à Interação Humano-Computador 

• Avaliação de IHC 

• Modelagem em IHC 

• Projeto de interação com o usuário 

Essa limitação de carga horária resultou no experimento de 
diferentes estratégias de ensino e, inicialmente, foi priorizada a 
modalidade de aula expositiva baseada na apresentação de 
conteúdos pelos professores para que os conteúdos previstos no 
plano de ensino pudessem ser apresentados no curto espaço de 
tempo dos currículos. O descontentamento e desmotivação de 
professores e alunos fez com que se planejassem outras formas de 
trabalho que fossem condizentes com a área de IHC e buscasse 
envolver os alunos na apresentação, análise, e discussão de teorias 
baseadas em trabalho colaborativo, e no planejamento, avaliação e 
prototipação de sistemas interativos, ou no redesenho de sistemas 
já existentes. Atualmente, para que se possa balancear 
adequadamente o ensino de fundamentos de IHC e a prática com 
tecnologias interativas atuais, os professores e alunos apresentam 
problemas de interação humano-computador que devem ser 
atendidos por meio de soluções criativas e inovadoras, que levem 
a aplicação de conhecimentos aprendidos em aula. Como 
resultado, se busca uma apropriação do conhecimento pelo aluno 
e uma melhor relação da teoria com a prática. Neste processo de 
construção e aplicação de conceitos, os alunos se tornam mais 
críticos e exigentes até com relação aos instrumentos e 
ferramentas de apoio que são utilizados nas aulas práticas, e 
pedem por soluções tecnológicas que possam aperfeiçoar suas 
atividades. 

Dessas questões, surgiu a demanda por uma ferramenta que 
pudesse ser utilizada para apoiar a construção de Modelos 
Hierárquicos de Tarefas Adaptado, conteúdo que integra a 
unidade de ensino sobre Modelagem em IHC. 

O propósito deste trabalho é apresentar o projeto, 
desenvolvimento e avaliação dessa ferramenta para criação de 
modelos de tarefas para representar o que os usuários podem fazer 
ao utilizar um sistema interativo, e como o fazem. Intitulada como 
HTMaster, a ferramenta utiliza o Modelo Hierárquico de Tarefas 

Adaptado para representar a estrutura hierárquica das tarefas e 
estruturas de sequência e iteração, tarefas alternativas, 
independentes de ordem, opcionais e ubíquas. Foi desenvolvido 
para auxiliar nesse processo de modelagem porque havia 
retrabalho na criação desses modelos a partir de editores gerais de 
diagramas. Esse processo resultava em perda de tempo e em 
diagramas que nem sempre atendiam à notação do modelo. O 
HTMaster permite que o usuário analise e reflita sobre a 
elaboração das estruturas dos modelos hierárquicos de tarefas, a 
partir de um módulo de validação de diagramas. 

2. MODELO DE TAREFAS 
A área de IHC possui diferentes métodos e modelos para tratar a 
complexidade do projeto de sistemas interativos computacionais, 
ou seja, para representar as atividades envolvidas no design desses 
sistemas. 

O processo de design inclui a fase de elicitação (para identificar os 
requisitos do usuário), análise e modelagem de tarefas (para 
compreender as atividades do usuário do ponto de vista dele 
próprio), modelagem de interação e prototipação, em um processo 
que é iterativo. A modelagem de tarefas visa à formalização, 
estruturando cada objetivo do usuário de forma a explorar as 
diferentes estratégias que o usuário poderá seguir [2]. 

Existem diferentes tipos de modelos de tarefas, sendo que há 
conceitos e relacionamentos que são mais comuns, tais como a 
decomposição de tarefas, tipicamente descritas de forma 
hierárquica, e os relacionamentos causais ou temporais, que 
indicam a ordem em que as subtarefas devem ser executadas.  

O método de Hierarchical Task Analysis (HTA) foi desenvolvido 
na década de 1960 por Annett e seus colaboradores [1] como um 
processo para decompor tarefas em subtarefas a qualquer nível 
desejado de detalhes. Diaper e Johnson [10] descreveram o 
método Task Analysis for Knowledge Descriptions (TAKD) 
enquanto Payne e Green´s, apresentado por [10], descreveram o 
Task Action Grammar (TAG), que focalizava mais a pessoa ao 
invés das tarefas. Card et al., discutidos em [2] propuseram um 
conjunto de modelos denominado de família GOMS – Goals, 
Operators, Methods, and Selection Rules, que modela a 
performance do usuário no sistema. 

Conforme já citado, na disciplina Projeto de Interfaces é utilizado 
o Modelo de Tarefas Adaptado para representar as funções do 
sistema, a partir dos requisitos que foram definidos pelos 
potenciais usuários. Esse modelo foi proposto por [7], conforme 
segue: 

Para o modelo de tarefas contemplar elementos adequados à 
modelagem das tarefas, sem incluir detalhes da interação ou da 
interface, foi feito (…) uma simples adaptação à structure chart 
notation. Esta notação representa a decomposição hierárquica de 
funções em seus componentes funcionais, indicando algumas 
relações temporais entre elas (por exemplo, funções sequenciais, 
alternativas e iterativas). 

Desta forma, a partir desse modelo, é possível representar os 
objetivos do usuário ao utilizar um sistema, definindo as metas, as 
atividades, que compõem cada objetivo e sua decomposição 
hierárquica em tarefas. Assim, conforme [7], o modelo de tarefas 
reflete como o usuário trabalha, evitando-se focalizar o ambiente 
ou uma plataforma tecnológica específica. Seguem os elementos 
desse modelo. 

Para exemplificar esse método, apresentamos as Figuras 1 e 2, que 
tratam de um sistema hipotético no qual o usuário pode se logar 
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ou solicitar que seus dados sejam enviados a ele, bem como para 
solicitar alteração de seus dados de login. Esses diagramas foram 
construídos utilizando a ferramenta HTMaster. 

 
Figura 1.  MHT da meta Efetuar Login 

 

 
Figura 2.  MHT da meta Alterar dados de login 

 

Para um melhor entendimento, segue a descrição dos principais 
elementos do MHT, e que estão previstos HTMaster. 

• Meta: indica o que o usuário deseja fazer. É representada por 
um retângulo com bordas arredondadas. Na Figura 1 temos a 
meta A – Efetuar Login, e na Figura 2 a meta B – Alterar 
dados de login. 

• Tarefas e subtarefas: em um modelo hierárquico, as tarefas 
podem ser subdividas em subtarefas, e assim por diante. São 
representadas por retângulos contendo o nome da (sub) tarefa 
com marcações especiais para indicar o tipo de estrutura que 
estão associadas: estrutura sequencial (na Figura 2, para 
alterar dados de login, o usuário primeiro deve Indicar dados 
e depois Confirma alterações, nessa ordem), estrutura 
alternativa (na Figura 1, Fornecer dados de acesso ou 
Recuperar dados de acesso; na Figura 2, Alterar email ou 
Alterar senha), estrutura de tarefas independente de ordem (na 
Figura 1, o usuário pode Informar nome do usuário e depois 
Informar senha, ou vice-versa, desde que forneça essas 
informações), tarefas ubíquas que podem ser executadas a 
qualquer momento (na Figura 1 e 2, Acessar ajuda), tarefas 
opcionais (na Figura 1, Buscar nome do usuário e Buscar 
senha), operadores (todas as tarefas que possuem uma linha 
horizontal inferior). As pré-condições também são 
representadas nos modelos (na Figura 2, para alterar seus 
dados, o usuário precisa Estar logado). 

Nos MHT, após a modelagem diagramática das tarefas, podem-se 
associar signos e rupturas de comunicação, que possam ocorrer 

durante a realização da tarefa. Os signos são acompanhados da 
expressão  SIGNOS e quando são dados de entrada devem vir 
acompanhados de um ponto de interrogação e quando são dados 
de saída devem utilizar um ponto de exclamação. Ainda, para 
instâncias de um mesmo tipo pode-se utilizar o construto 
conjunto, que é representado pelo nome_do_signo e a 
cardinalidade, por exemplo, 1..n [2, 7]. 

No que se refere às rupturas de comunicação, em um MHT podem 
estar descritos o apoio à prevenção de erros e o tratamento de erro 
propriamente dito. Apresentamos na Tabela 1 algumas sugestões 
de tratamento e prevenção para os modelos representados na 
Figura 1 e 2, sendo que as tarefas são identificadas por sua 
notação. Por exemplo, A.A se refere à tarefa Fornecer dados de 
acesso (Figura 1), B.1 é Indicar dados (Figura 2) e B.1.A é a 
tarefa Alterar email (Figura 2). 

Tabela 1. Exemplos de prevenção e recuperação de erro  
Tratamento 
apoiado 

A.A Fornecer dados de acesso 
SIGNOS: usuário.nome?, usuário.senha? 
TRATAMENTO APOIADO: falta de 
informações obrigatórias 
 TRATAMENTO APOIADO: login 
inexistente 
 TRATAMENTO APOIADO: senha 
inválida 

Prevenção 
ativa 

B.1 Indicar dados 
SIGNOS: usuário.email?, usuário.senha? 
PREVENÇÃO ATIVA: somente o usuário 
altera seus dados 

Prevenção 
apoiada 

B.1.A Alterar email 
SIGNOS: usuário.email_atual?, 
usuário.email_novo? 
PREVENÇÃO APOIADA: os emails 
digitados são iguais 
B.1.B Alterar senha 
SIGNOS: usuário.senha_atual?, 
usuário.senha_nova? 
PREVENÇÃO APOIADA: as senhas 
digitadas são iguais 

 

Essas são as representações e modelo utilizados na Unidade de 
ensino Modelagem de IHC da respectiva disciplina para 
especificar o design de sistemas interativos. 

3. EDITORES DE DIAGRAMAS 
No tópico relacionado à Modelagem de IHC, os alunos devem 
fazer uso do MHT para descrever as tarefas mais complexas dos 
sistemas que estão propondo. Para isso, utilizam uma combinação 
de aplicativos gráficos, que resultam em problemas na notação do 
modelo e em tempo extra para corrigir/refinar as representações 
gráficas para que atendam ao formalismo do MHT.  

A partir dessa demanda, e de dificuldades dos alunos na criação 
de modelos de tarefas, é que foi projetado e desenvolvido o 
HTMaster. 

Para definir os requisitos do HTMaster foi realizado um estudo 
sobre ferramentas de edição utilizadas pelos alunos das turmas de 
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IHC de 2012/1. Foram analisados os recursos gerais e os esforços 
necessários para a construção dos modelos. A seguir, uma breve 
descrição dos editores mais utilizados pelos alunos e de sua (não) 
adequação à construção de MHT. 

• MS Paint: é possível representar metas, tarefas, tipos de 
estruturas das tarefas, tarefas opcionais, tarefas ubíquas, pré-
condições e reuso de tarefas e metas. Não há validação quanto 
à estrutura que está sendo construída e, por isso, podem ser 
desenvolvidos modelos com erros. Ainda, independente do 
modelo de tarefa, o trabalho operacional se torna delicado e 
oneroso, demandando paciência para desenhar os elementos e 
incluir legendas nas metas e tarefas, e outras informações 
textuais. Considerando os modelos das Figuras 1 e 2, as 
ligações entre a meta e as tarefas, e entre as tarefas, devem ser 
feitas utilizando a opção Linha, uma a uma. Ainda, para 
representar uma tarefa opcional, é necessário utilizar a opção 
Retângulo e depois utilizar o recurso Borracha para apagar 
partes das bordas para simular o efeito de pontilhado. Para 
representar o símbolo  de tarefa ubíqua, o usuário precisa 
observar que pode utilizar o pincel no formato oval. E para 
cada notação de estrutura (1,2, ..., 1?, 2?, ..., A, B, ..., *) é 
preciso criar caixas de texto. Não há validação sobre a 
estrutura construída. 

• Microsoft Word: também exige trabalho extra para posicionar 
cada tarefa e subtarefa no diagrama bem como para ligar cada 
elemento e incluir as legendas e outras informações textuais. 
Também não há validação na criação do diagrama. Podem ser 
utilizados recursos de símbolos e formas para as notações. 

• Microsoft Visio: possui um recurso denominado Conector, 
que ajuda a ligar um componente a outro, evitando conexões 
mal estruturadas. Podem ser utilizados elementos de Formas 
Básicas para a construção dos Exemplos 1 e 2. Para 
representar uma tarefa do tipo Operador é necessário criar um 
retângulo e acrescentar uma linha embaixo do retângulo, 
como também ocorre no uso do Paint e do Word. No que se 
refere à notação das estruturas hierárquicas também é 
necessário utilizar o recurso de caixa de texto sem borda para 
representar os símbolos e as indicações  e  podem ser 
feitas com o recurso de Elipse. 

• Astah: exige conhecimento sobre os diferentes diagramas 
desse software para que se possam combinar os objetos. Tal 
uso não é facilitado porque, por exemplo, as tarefas precisam 
ser criadas a partir de caixas de texto com borda, as ligações 
entre a meta e as tarefas, e entre as tarefas, devem ser feitas 
com o recurso de linha reta, fazendo uma a uma. Isso é 
necessário porque, como o aplicativo faz validação dos 
elementos de origem e destino, o diagrama automático não é 
aceito. No que se refere à notação das estruturas hierárquicas, 
também é necessário utilizar o recurso de caixa de texto sem 
borda para representar cada número, símbolo ou letra. A 
indicação  pode ser feita por meio da letra “O” e 
 com o símbolo que representa o nodo inicial do 
diagrama de atividades. 

Além desses editores, os alunos fizeram uso de ferramentas on-
line para elaborar os diagramas hierárquicos, mas que igualmente 
não atenderam aos requisitos do MHT. Foram utilizadas: 

• Text2Mindmap http://www.text2mindmap.com/ 

• Giffy http://www.gliffy.com/gliffy/#templateId=blank&signup=1 

• Grapholite https://grapholite.com/Designer 

• FlockDraw http://flockdraw.com/1h1xwq 

•  Diagramly http://www.diagram.ly 

• Creately http://creately.com 

• Bubbl.us https://bubbl.us 

• WiseMapping http://www.wisemapping.com/c/try.htm 

A partir dessa descrição, pode-se perceber que os editores 
comumente utilizados pelos alunos não são adequados e acabam 
por desmotivá-los a utilizar representações e modelos de IHC. 

Por outro lado, sabemos que existem ferramentas específicas de 
edição e de análise de modelos tais como CTTE - CTT 
Environment [6], e de modelo de interação como MOLIC [12]. 
Entretanto, por demandarem conteúdos além dos previstos no 
plano da disciplina de IHC em questão, e por não haver carga 
horária disponível para tal, esses recursos não são apresentados 
pelos professores bem como, até o momento, seu uso ainda não 
foi sugerido/solicitado pelos alunos. 

4. HTMaster: PARA ALÉM DE UM 
EDITOR DE CONSTRUÇÃO DE 
DIAGRAMAS  

4.1. Projeto e desenvolvimento 
O HTMaster foi construído para apoiar o processo de ensino e de 
aprendizagem de Modelos Hierárquicos de Tarefas, facilitando a 
construção de modelos de tarefas e seu entendimento. Esta 
ferramenta encontra-se disponível na Internet, no endereço 
http://htmaster.x10.mx/  

Para o desenvolvimento do HTMaster foram utilizadas as 
seguintes ferramentas:  

• JavaScript: foi utilizada a biblioteca Draw2d, que permite a 
criação de desenhos e diagramas. Inclui funcionalidades como 
inclusão de elementos, conexões entre elementos, desfazer e 
refazer, entre outras, além de uma API estruturada e de fácil 
adaptação.  

• jQuery: simplificou a interação entre o documento HTML e a 
manipulação de eventos para o desenvolvimento web em si. É 
a principal biblioteca utilizada pelo Draw2d.  

• PHP: foi utilizado para gerar os arquivos para impressão e 
salvamento. 

• HTML: está presente em todas as páginas, fornecendo a 
visualização dos modelos, exibição dos menus, botões e 
mensagens de validação.  

Durante a implementação e teste de funcionalidades do HTMaster 
também foram utilizados: 

• USBWebserver: combina softwares de servidor Web como o 
Apache (servidor PHP), sendo possível desenvolver e 
executar sites PHP sem necessidade de instalação e 
complexas configurações.  

• TortoiseSVN: é um cliente de versionamento (SVN) de 
arquivos, implementado como uma extensão de shell do 
Windows. Foi utilizado unido ao Google Code.  
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• Google Code: é uma ferramenta on-line que o Google oferece 
aos desenvolvedores para disponibilizar um ambiente de 
desenvolvimento para projetos. Nesse ambiente, o “dono” do 
projeto pode controlar os acessos dos usuários, utilizar 
versionadores de código e controlar mudanças no projeto, 
sendo possível visualizá-las na própria página do projeto junto 
à informação de quem a realizou. Disponibiliza, ainda, um 
sistema de wiki e uma área de upload e downloads.  

Para atender aos critérios de usabilidade, buscou-se uma interface 
simples, de fácil uso e aprendizado, que permitisse aos usuários 
acessar os recursos do sistema com o menor número de ações 
possíveis. No que se refere à simplicidade, foram disponibilizadas 
ações conforme o contexto de uso em que o usuário se encontra 
no sistema. Assim, as ações relacionadas a um determinado 
elemento do MHT são visíveis quando tal elemento é selecionado 
e os menus pop-up são ativados conforme o tipo de elemento que 
está selecionado. Tal ação auxilia na segurança de uso da 
ferramenta, e atende ao quesito de prevenção de erros, evitando 
que alguns problemas de sintaxe na elaboração do diagrama 
possam ocorrer.  

O HTMaster possui um mecanismo de validação que indica, 
textualmente, problemas que possam ser identificados na 
construção do diagrama. Mas o modelo não é modificado sem a 
ação direta do usuário.  

No que se refere à interface, a tela inicial do HTMaster possui três 
áreas principais (área superior: menu, área lateral: validação e área 
central: construção e edição do diagrama), que estão ilustradas na 
Figura 3, e uma caixa de ferramentas, que está representada na 
Figura 4. O menu superior do HTMaster possui 5 áreas 
funcionais, que, para fins de explicação, estão denominadas de 
grupos, e podem ser identificadas na Figura 5. 

• O Grupo 1 possui recursos de arquivo: fazer um novo 
diagrama, abrir um diagrama já existente, salvar e imprimir. 

• O Grupo 2 está relacionado à validação do modelo de tarefas, 
que está sendo editado, e que pode indicar erros, alertas, dicas 
ou sucesso. 

• O Grupo 3 permite ao usuário limpar a área de construção e é 
solicita confirmação por parte do usuário, como forma de 
prevenção apoiada.   

• O Grupo 4 permite aumentar ou diminuir a área de 
coinstrução.   

• O Grupo 5 acessa o sistema de ajuda e informações sobre a 
equipe de desenvolvimento do HTMaster. Esse inclui 
conceitos teóricos relacionados ao MHT e informações de 
como melhor utilizar a ferramenta. 

 
Figura 3. HTMaster: interface principal 

 

 

 
Figura 4. HTMaster: caixa de ferramentas 

 

 

      Grupo 1          Grupo 2  Grupo 3       Grupo 4        Grupo 5 

 
Figura 5.  HTMaster: grupos do menu 

 

O processo de validação no HTMaster pode indicar violação no 
diagrama ou alertas. As violações estão relacionadas às 
mensagens de tratamento apoiado enquanto os alertas solicitam 
que o usuário verifique se uma determinada situação demanda 
alteração ou não no diagrama. Está mais direcionado à prevenção 
apoiada. A Tabela 2 ilustra exemplos de mensagens de validação 
de diagramas. 
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Tabela 2. HTMaster: exemplos de mensagens do processo de 
validação 

Mensagem Tipo Situação de ocorrência 

Uma tarefa não 
pode ter mais de 
um pai. 

Erro Há mais de uma ligação de 
chegada. Ligações de 
entrada de pré-condições 
são desconsideradas neste 
caso. 

O seu diagrama 
possui N 
elementos sem 
conexões. 

Erro Existe pelo menos um 
elemento sem ligação. A 
variável N é substituída 
pelo número de elementos 
sem conexão. 

O seu diagrama 
possui N 
elementos sem 
texto. 

Erro Existe pelo menos um 
elemento sem texto 
informado. A variável N é 
substituída pelo número de 
elementos sem texto. 

O seu diagrama 
de tarefas possui 
um ou mais 
ciclos. 

Erro Há dois ou mais elementos 
estão com ligações cíclicas. 

O seu diagrama 
de tarefas deve 
possuir pelo 
menos 1 (uma) 
meta. 

Erro O modelo está sem meta. 

Uma meta deve 
ser pai de 
tarefa(s). 

Erro Uma tarefa tem como 
dependente uma meta. 

O seu diagrama 
possui mais de 
uma meta. 

Alerta É um alerta, pois o usuário 
pode estar utilizando o 
HTMaster para construir 
Diagramas Hierárquicos de 
Metas que são constituídos 
por um conjunto de metas. 

Na meta, 
lembre-se de 
utilizar a mesma 
letra informada 
no Diagrama 
Hierárquico de 
Metas, caso esse 
tenha sido 
construído. 

Dica Geralmente, um Modelo de 
Tarefa indica a meta a que 
se refere, mantendo a 
mesma notação do 
Diagrama Hierárquico de 
Metas, caso esse tenha sido 
construído. Desta forma, 
essa mensagem é sempre 
mostrada para lembrar ao 
usuário que deve utilizar a 
mesma notação definida no 
Diagrama de Metas. 

Nenhum erro ou 
alerta 
encontrado. 

Sucesso Não há erros ou alertas 
identificados pelo 
HTMaster. 

 

Um modelo de tarefas é construído a partir dos elementos da caixa 
de ferramentas (Figura 4), disponível na área de construção. O 
usuário seleciona o ícone da meta, das tarefas e descreve as 
informações textuais, deslocando os elementos na área de 
construção. Se necessário, podem ser utilizados os recursos de 
desfazes e refazer ações, que, como um mecanismo de prevenção 
ativa, são habilitados quando tais ações podem ser executadas.  

As legendas de meta e de tarefas são incluídas por meio de 
campos e os tipos de tarefas são selecionados a parir de menus 
pop-up, que são contextuais (Figuras 6, 7 e 8). Desta forma, suas 
opções variam conforme o elemento que está selecionado.  

 

 
Figura 6. HTMaster: incluir legenda  

 
 

 
Figura 7. Definir estrutura das tarefas 

 
 

 
Figura 8. Definir tipo de (sub)tarefa 

 

4.2. Avaliação 
Antes do HTMaster ser incluído na referida disciplina de IHC, 
foram realizados testes com alguns alunos durante 2012/2. 
Participaram 13 alunos do sexo masculino. Com relação ao 
conhecimento e uso de MHT, os participantes se consideraram: 
Iniciantes (5), Intermediário (7), Avançado (1).  
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Inicialmente, foi dada uma aula teórica sobre MHT na qual se 
discutiu sobre os tipos de estrutura, definição dos signos e 
tratamento e prevenção de erro, a partir de exemplos. Na semana 
seguinte, os alunos fizeram exercícios de construção de diagramas 
utilizando softwares de sua escolha, e que foram incluídos na 
seção 3 deste artigo.  
Na terceira semana, foi realizado o experimento com o uso do 
HTMaster. A aula ocorreu no laboratório de Informática, e durou 
aproximadamente 45 minutos. Os alunos receberam a descrição 
de uma mesma parte de um sistema que deveria ser representada 
por meio de modelos de tarefas e que já haviam trabalhado nas 
aulas anteriores. Após o teste, houve uma discussão sobre os 
modelos construídos e o preenchimento de um questionário on-
line, que continha 13 perguntas abertas. Seguem alguns 
resultados: 

• Você considera que o HTMaster pode ser utilizado para 
motivar o aprendizado do usuário para a construção de 
Modelos de Tarefas? Justifique sua resposta.  

• Os 13 participantes (100%) responderam que sim. Dentre 
as justificativas, destacamos:  

- Facilita a criação do modelo de tarefas ao mesmo 
tempo em que ensina o usuário sobre alguns pontos 
do formalismo. 

 - Minimiza o trabalho do aluno para o 
desenvolvimento do diagrama liberando assim mais 
tempo para o que realmente interessa que é o 
desenvolvimento das ideias. 

 - A facilidade de construir modelos usando uma 
interface gráfica mais simples ajuda a motivar 

 - A ferramenta é muito útil no auxílio a modelos de 
tarefa, portanto ao ensinar o modelo aos alunos, a 
ferramenta deixa a matéria mais palpável.  

- A proposta de modelagem via browser e online 
facilita o processo de construção. Também se pode 
citar a agilidade e facilidade do HTMaster como 
pontos fortes de incentivo ao uso. 

- O motivo é simples: uma aplicação que proporciona 
as ferramentas exatas. 

• Você considera que o HTMaster pode fomentar a reflexão 
sobre os tipos de estruturas das tarefas de um Modelo de 
Tarefas?  

• Apesar dos depoimentos citados acima, 9 (69.2%) 
participantes responderam sim, 1 (7.6%) respondeu 
parcialmente e 3 (23%) ainda não tinham como opinar.  

• Você considera que o HTMaster pode ser utilizado como 
apoio à revisão e/ou ao reforço sobre conteúdos relacionados a 
Modelos de Tarefas?  

• Das respostas, 12 (92.3%) participantes responderam que 
sim e 1 (7.6%) respondeu que não, e justificou que é 
melhor aprender da forma difícil. 

• O sistema de ajuda ou help é adequado, ou seja, explica as 
dúvidas do usuário adequadamente?  

• A maioria dos participantes indica que o sistema de ajuda 
deve ser melhorado. Tivemos 5 (38.4%) participantes que 
responderam que o sistema de ajuda é adequado, 6 

(46.1%) responderam que é parcial e 2 (15.3%) 
responderam não a esta pergunta. 

• Você considera que o tipo de interface utilizada pelo 
HTMaster é adequado ao público alvo a que se destina?  

• A maioria considera que sim. Houve 11 (84.6%) 
participantes que responderam que sim e 2 (15.3%) que 
responderam que é parcial. 

• Você considera que é fácil de aprender a usar o HTMaster?  

• Apesar da maioria dos participantes considerar que a 
interface é adequada, 8 (61.5%) participantes responderam 
que é fácil de aprender a usar o HTMaster enquanto 5 
(38.4%) responderam que é parcial. 

• Você considera que o HTMaster é fácil de utilizar?  

• A maioria indica que sim, sendo a resposta de 9 (69.2%) 
participantes enquanto 4 (30.7%) indicaram que é parcial, 
e sugeriram melhorias no sistema de ajuda. 

• Você recomendaria o uso do HTMaster para a construção de 
Modelos de Tarefas e/ou para o ensino desse conteúdo?  

• A maioria indica que sim, sendo que foi a resposta de 12 
(92.3%) participantes. Um (7.6%) participante respondeu 
que sua recomendação seria parcial. Dentre as respostas 
positivas, destacamos:  

- A facilidade de utilização. 

- Pela praticidade e objetividade da ferramenta. 

- A ferramenta para uso didático é muito boa e bem 
simples. 

- Aprendi bastante durante o uso do HTMaster. 

Analisando os resultados apresentados é possível observar que o 
HTMaster obteve uma avaliação com média de 75.9% em 
respostas positivas, 24.2% em respostas que atenderia 
parcialmente e 11.4% em respostas negativas nos itens 
apresentados. Isso demonstra que a ferramenta atendeu 
positivamente às expectativas, e que pode ser útil para auxiliar 
professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem de 
modelos de tarefas. Ainda, além do resultado do questionário, foi 
possível observar que, durante o uso do HTMaster, os alunos 
realizaram simulações e experimentações de modelos, testando os 
conhecimentos trabalhados em aula, implicando em uma 
visualização da teoria abordada, em uma aliança entre a teoria e a 
prática. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHO FUTURO 

O desenvolvimento de ambientes para apoio ao aprendizado de 
tópicos relacionados à área da Computação tem sido intensificado. 
Ambiente de apoio ao ensino de programação e teste de Software 
foram descritos por de Souza et al. [9] enquanto [11] 
apresentaram um simulador de sistema de arquivos para apoiar o 
ensino e a aprendizagem de Sistemas Operacionais.  

Neste trabalho, apresentamos o design, desenvolvimento e 
avaliação de uma ferramenta intitulada de HTMaster como uma 
opção para auxiliar e apoiar o processo de ensino e aprendizagem 
de Modelos Hierárquicos de Tarefas em classes de IHC, 
permitindo ao usuário que analise e reflita sobre a elaboração das 
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estruturas dos modelos de tarefas, a partir de um módulo de 
validação de diagramas.  

Após o experimento com alunos da disciplina de Projeto de 
Interfaces, foi observado que o HTMaster pode auxiliar na 
representação e no entendimento de modelos de tarefas, e, por 
isso, essa ferramenta foi incorporada como software de apoio à 
construção de MHT. Ressalta-se que continuamos acompanhando 
seu uso em diferentes turmas para analisar o real impacto e o 
nicho dessa ferramenta no ensino e aprendizagem de Modelos 
Hierárquicos de Tarefas. 

No que se refere a trabalhos futuros, há módulos do HTMaster 
que ainda podem ser melhorados e redesenhados, em especial o  
sistema de ajuda que pode ser mais interativo e dinâmico. Além 
dessa questão, pretende-se indicar os erros e aviso do processo de 
validação no próprio diagrama que está sendo construído e não 
somente na área textual de validação. Também está sendo prevista 
uma versão que permita trabalho colaborativo. 

Por fim, é importante destacar que, apesar de haver somente 
uma disciplina de IHC, alguns alunos começaram a “pensar” mais 
em IHC e a procura pela realização de Trabalhos de Conclusão 
nessa área tem aumentado a cada semestre. O HTMaster foi fruto 
do Trabalho de Conclusão realizado por Diogo Cavalleri, Gustavo 
Corso Ribeiro e José Paulo Zanchin, [5] sob orientação de autores 
desse trabalho. 
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ABSTRACT 
 

The use of mobile devices for creating games enabled the 
emergence of a special class of digital games, called locative 
digital games that can be leveraged with the introduction of 
virtual elements, giving rise to digital games locative augmented 
reality. This paper presents a web editor for describing locative 
games using augmented reality with the use of visual languages, 
where the programming effort and not a requirement. 

 
RESUMO 
 

A utilização dos dispositivos moveis para criação de jogos 
possibilitou o surgimento de uma classe especial de jogos digitais, 
denominados de jogos digitais locativos que podem ser 
potencializados com a introdução de elementos virtuais, dando 
origem aos jogos digitais locativos com realidade aumentada. Este 
trabalho apresenta um editor na web para descrição de jogos 
locativos com realidade ampliada utilizando o uso de linguagens 
visuais, onde o esforço de programação não e um requisito. 

Palavras Chaves 
Jogos Locativos, Aventuras Locativas, Jogos Baseado em 
Aprendizagem, Dispositivos Movéis. 

1. INTRODUÇÃO 
 

A utilização dos dispositivos móveis para elaboração de jogos 
vem possibilitando o surgimento de uma classe especial de jogos 
digitais, denominados de jogos digitais locativos. Jogos desta 
modalidade têm sido usados para a criação de situações de 
aprendizagem no qual o estudante interage com o ambiente real 
mediado pelo suporte computacional e seus objetos virtuais, 
oportunizando assim a realização de experiências inovadoras, 
buscando ampliar o uso de jogos digitais em processos 
educacionais. Entretanto, é necessário ambiente que permitam 
utilizar os jogos com a finalidade pedagogica. 

A educação está ficando cada vez mais presente em nossas 
atividades diárias, isso é afirmado por [7], já que uso dos 
dispositivos móveis favorece a autonomia, a criatividade, a 
curiosidade, a interdisciplinaridade, a motivação, a rapidez e o 
raciocínio lógico, além de favorecer a mobilidade e a socialização. 

 

 

 

Para [5] os dispositivos móveis contribuem para que os estudantes 
sejam agentes livres, que tomam suas próprias decisões, que 
realizam criticas e que criam soluções para os problemas. Existe 
também o espírito de colaboração e trabalho em equipe, que 
ajudam a criar sentimentos de responsabilidades para a sua 
própria aprendizagem. No entanto, tais dispositivos acabam 
gerando uma preocupação que é a distração durante os processos 
de aprendizagem, como por exemplo, navegar na internet sem 
objetivo, enviar mensagens de textos ou jogar jogos para passar o 
tempo. 

Para lidar com tal situação, uma possível abordagem é utilizar 
ambientes de criação de jogos no qual permitem que o jogador 
reflita e encontre soluções constantemente para diversas situações 
que os jogos propõem. É importante que o ambiente tenha suporte 
para que o professor realize mediações durante o desenvolvimento 
e a execução do jogo. 
Os softwares existentes para a construção de jogos digitais 
possuem limitações conceituais que dificultam a construção de 
situações mais sofisticadas, o que nos remete, a proposta do editor 
colaborativo proposto nesse artigo, em que reduz estas limitações 
e facilite o ato de criar jogos para serem vivenciados em um 
ambiente disponível na Internet. O Clic&Ação [13]. Uma vertente 
deste projeto, o ALRA (Aventuras Locativas em Realidade 
Aumentada), será aqui apresentada, assim como um protótipo e 
experimento de seu funcionamento. 
Aventuras podem ser entendidas na literatura geral como uma 
modalidade de jogos na qual o personagem viaja por jogos 
digitais acumulando ferramentas e itens necessários para o 
cumprimento de seus objetivos. Segundo [2] uma aventura pode 
ser composta por: aventureiros, objetivos, agentes, ferramentas, 
desafios, armadilhas, missões, requisitos, promoções, 
recompensas, punições, pontuações, tempo, níveis, etc. Uma 
aventura corresponde a um meta-modelo de uma atividade 
pedagógica criada no ALRA. Entende-se assim uma vez que, 
criada uma aventura, podem existir várias instâncias desta em 
andamento, bem como é possível a execução da aventura 
enquanto a mesma encontra-se em edição por seus idealizadores. 
Neste trabalho apresenta um editor de aventuras que proporciona 
a criação colaborativa de aventuras com realidade ampliada, que 
acontecem durante as aventuras pedagógicas que são executadas 
no celular. Este ambiente possibilitará a criação colaborativa de 
novas aventuras e sua vivência, como veremos mais a seguir. O 
Artigo está organizado da seguinte forma: Na seção 2 
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descrevemos os conceitos adotados para apoiar jogos e a 
aprendizagem. Na seção 3 são apresentados os trabalhos 
correlatos. Na seção 4 descrevemos o problema detalhado que este 
trabalho esta tratando. Na seção 5 mostramos a proposta de 
solução incluindo a arquitetura do ambiente proposto. Na seção 6 
descrevemos uma prova de conceito para o ambiente apresentado. 
Na seção 7 citamos os trabalhos futuros e tecemos algumas 
conclusões temporárias sobre o trabalho realizado. 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

O presente artigo seguiu etapas que envolveram o levantamento e 
estudos bibliográficos, estudo dos trabalhos correlatos, a 
descrição do problema que foi tratada nesse artigo, a proposta. 
Apresentamos a metodologia que foi seguida na realização das 
etapas deste trabalho. 

Inicialmente realizamos um levantamento e estudos bibliográficos 
para contextualizar o projeto frente aos conceitos envolvidos de 
jogos e aprendizagem: Aprendizagem Baseada em Jogos e os 
Jogos Baseados em Localização. Realizamos um estudo dos 
trabalhos correlatos buscando ambientes convencionais da 
Internet, nos quais se buscou entender o uso de tais ambientes 
para apoiar a aprendizagem. 

Foi descrito o problema apontando evidências que indiquem 
porque um ambiente para a construção cooperativa de jogos 
locativos, apresentado o projeto especificando os requisitos e as 
tecnologias utilizadas e um exemplo de uso da experimentação do 
ambiente. 

A partir das etapas realizadas culminou com o presente projeto. 
Durante a investigação realizamos um levantamento de requisitos 
que poderiam ser possíveis para o desenvolvimento do editor 
colaborativo para a construção de aventuras locativas com 
realidade ampliada. Este trabalho traz o modelo projetado para o 
ALRA a fim de atender tanto o editor e o executor para o 
dispositivos móveis. As etapas do desenvolvimento do protótipo, 
bem como uma aventura locativa realizada como teste é aqui 
apresentada. 

3. JOGOS BASEADO PARA APOIAR A 
APRENDIZAGEM 

 

Usar o computador de forma interessante e atrativa, conciliando 
aprendizagem e entretenimento é um desafio bastante debatido 
por estudiosos da área, que vêem os jogos inúmeras possibilidades 
educacionais, dado sua natureza interativa e aumento considerável 
da utilização deste tipo de ambientes por usuários de consoles e 
computadores não só nas escolas, mas também em suas casas. 

Além de jogos serem provedores de conhecimento e motivadores 
para o aprendizado, jogos também permitem que os estudantes 
sejam produtores de conhecimento e não apenas meros 
consumidores [3]. 

3.1. Aprendizagem Baseada em Jogos 
 

Para [10], a nova realidade dos aprendizes que estão inseridos em 
um ambiente digital desde sua infância leva a uma reflexão de 
uma nova necessidade, que é a união de conteúdos de 

aprendizagem com jogos motivadores, o que ele considera um 
novo fenômeno chamado Aprendizagem Baseada em Jogos. 

A Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL) é um conceito que está 
sendo fortemente adotado, uma vez que apoia a aprendizagem 
colaborativa. De acordo com [5] os jogos educativos são 
ambientes de aprendizagem, uma vez que durante o jogo muitas 
habilidades são estimuladas nas diferentes áreas: visual, espacial, 
linguagem escrita, lógico-matemática, emocional, imaginária, etc. 

Os jogos digitais baseados em simulação são utilizados para que 
os indivíduos possam, por exemplo: criar estratégias, construir 
mundos, tomar decisões. Nas escolas, os jogos tem sido uma 
ferramenta que podem apoiar a aquisição, construção e retenção 
do conhecimento. 

De acordo com [4], jogos digitais desenvolvem as habilidades 
cognitivas dos jogadores que são capazes de transferir o 
conhecimento adquirido no mundo virtual para o mundo real. Os 
jogos prendem a atenção dos jogadores por muito tempo, uma vez 
que são feitos com bases em princípios bem estruturados de 
jogabilidade e de aprendizagem, e que podem ser usados nas 
escolas. 

Para [11] defende que o processo de aprendizagem que utiliza 
jogos digitais contém: (i) um engajamento natural quando se 
coloca a aprendizagem no contexto dos jogos, isto é importante 
quando se trata de um conteúdo instrucional que, normalmente, as 
pessoas não apreciam; (ii) O processo de aprendizagem interativo 
aplicado, que pode e deve assumir diferentes formas dependendo 
do processo e; (iii) Diversas formas de colocar os jogos e o 
conteúdo instrucional juntos, em um único pacote, e a melhor 
solução é a mais contextual possível. 

3.2. Jogos Baseado em Localização 
 

O conceito de Jogos Baseados em Localização, ou Jogos 
Locativos, são jogos baseados em localização utilizam a 
localização física do jogador como um dos elementos integrantes 
da dinâmica do jogo, exigindo o seu deslocamento em lugares 
reais, como parques e ruas, de modo que as suas ações no mundo 
real venham a alterar o estado do mundo virtual. Os Jogos 
Locativos diz respeito, portanto, à utilização de aplicativos 
disponíveis para tecnologias móveis que fazem uso de sistemas de 
posicionamento. Estas interações entre o mundo real e o virtual 
dizem respeito ao conceito exposto no subcapítulo a seguir: 
realidade aumentada e virtualidade aumentada. Para [12] definem 
jogos locativos como uma tecnologia de posicionamento e que 
integra a posição de (um ou vários) jogadores como elementos do 
jogo principal e suas regras. 

O contexto da situação e integrado com a aprendizagem e o 
indivíduo é convidado a participar da abordagem. O projeto 
ALRA é um ambiente para a construção de mundos virtuais 
baseados que serão vivenciados como um jogo locativo por seus 
jogadores a partir de um dispositivo móvel. 

4. TRABALHOS CORRELATOS  
 

Diversos tipos de ambientes foram estudados, desde os mais 
conhecidos desde os baseados em três dimensões que exigem 
recursos de hardware mais avançados até os ambientes simples 
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que proporcionam a criação de jogos em duas dimensões com 
propósitos desde simples entretenimento até educacionais. 

4.1. Aris Games 
 

ARIS (Realidade Aumentada e Narração Interativa) é um software 
para criar e jogar jogos / passeios e histórias digitais para 
dispositivos móveis. O indivíduo interage com o mundo real, por 
meio das ferramentas GPS e QR Codes, com a possibilidade de 
interação entre o mundo virtual e o mundo físico baseada no 
conceito de realidade aumentada (RA) com apoio de 
geoposicionamento. 

Para trabalhar com a manipulação de localização o ARIS faz uso 
do Google Maps, no editor para criação do jogo, promove 
diversas possibilidades como a criação/edição de missões que são 
chamadas de “quests”. No ARIS é possível compartilhar, editar 
games, adicionar/remover objetos e colaborar para construção de 
jogos. 

Apesar de o ARIS Games ter suas vantagens, ainda existem 
funcionalidades que deixam a desejar, por exemplo, na 
organização de contas dos usuários, quando algum recurso do 
dispositivo móvel é utilizado (a câmera de vídeo ou foto) as 
produções do individuo não são vinculadas a sua conta, 
impossibilitando sua utilização em outros jogos. No ARIS existe 
uma multiplicidade de servidores sem sincronismo, ou seja, 
quando se muda o servidor da aplicação é necessário criar outro 
usuário e senha, uma vez que a base de usuários de um servidor 
não sincroniza com a dos outros. Isso gera um novo trabalho para 
acessar o editor / cliente. 

4.2. fAR- Play 
 

O fAR-PLAY é um ambiente permite a criação de jogos ao 
utilizando um espaço livre  com o uso do GPS afim do ambiente 
suportar a localização que é executada pelos jogadores que usam 
dispositivos móveis ao ler códigos de barras, leitura de QR Code 
que são afixadas em vários espaços diferentes. 

O fAR-PLAY é composto por quatro módulos: (a) uma aplicação 
móvel onde os jogadores interagem com o jogo e um site que é 
relatado o estado do jogo; (b) a engine do jogo que promove a 
lógica do jogo. (c) o mundo virtual ferramentas para apoiar o 
jogo. (d) um ambiente de criação, no qual os locais importantes 
do jogo podem ser especificados [6]. 

 

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DO 
PROBLEMA 

 

Sob as perspectivas analisadas por [9], percebemos o quanto 
ainda é necessário avançar nas concepções pedagógicas, para tirar 
o máximo proveito do uso das tecnologias para a promover da 
aprendizagem, durante acompanhamento das atividades propostas 
que enfatizam abordagens pedagógicas, de campo ou presencial. 

Observe a seguinte situação hipotética: Ao criar uma aventura e 
utilizar os itens recolhidos no mapa em qualquer aventura que for 
convidado para participar. Ainda que pareça simples, os 

ambientes atuais permitem que os objetos seja utilizados apenas 
em determinada aventura não permitindo levar os itens para outras 
aventuras. Os ambientes atuais não foram programados para 
realizar tal ação.  

Percebemos que ainda existem dificuldades nos ambientes 
convencionais para o suporte e implementação das propostas de 
práticas pedagogias abertas, uma vez que ainda apresentam 
dificuldades por estarem em uma estrutura previamente definida e 
engessada, sem uma maior flexibilidade para a criação de 
atividades de aprendizagem. De acordo com [1], novas 
possibilidades de aprendizagem surgem quando existe uma 
separação física. 

6. PROPOSTA: PROJETO ALRA 
 

O projeto ALRA nasce do interesse em construir aventuras 
locativas inspirado no projeto mais amplo de construção e 
execução de jogos em várias plataformas que chamamos de 
Clic&Ação (C&A) [Silva et. al., 2012]. O ALRA é por concepção 
um ambiente para criação e execução de aventuras locativas com 
realidade ampliada. Este ambiente possibilita a criação 
colaborativa de novas aventuras assim como a vivência por meio 
de um dispositivo móvel ou de desktop. 

O projeto ALRA está divido em quatro ambientes: um ambiente 
colaborativo para a criação de aventuras web onde o autor planeja 
toda a aventura, descrito neste artigo; um ambiente de ambiente 
de execução para que os jogadores possam vivenciar a aventura 
através de um dispositivo móvel; um ambiente para a criação e 
configuração de agentes conversacionais; um ambiente de 
monitoramente e controle para que seja possível a emissão de 
relatórios sobre os jogadores que vivenciam a aventura. 

As aventuras são criadas a partir de dispositivos com por meio de 
navegador web e são armazenadas num banco de dados utilizando 
a API web. Estas podem ser públicas ou privadas, acessíveis, de 
acordo com as permissões de acesso, pelos aventureiros com 
auxílio de seus dispositivos móveis, que também interagem por 
intermédio de uma API web enviando e recebendo solicitações ao 
banco de dados, garantindo assim a persistência dos mesmos, uma 
vez que a aventura é vivenciada por múltiplos aventureiros.  

6.1. O Editor Colaborativo de Aventuras do 
ALRA 

 

O editor colaborativo do ALRA é um ambiente web que pode ser 
acessado por qualquer dispositivo digital que esteja conectado à 
Internet. Qualquer indivíduo pode se cadastrar no ambiente com o 
perfil de usuário e, a partir daí, permite o acesso para ser criador 
de aventuras. Para que isto seja possível, é necessário realizar um 
ambiente que possibilite aos alunos desenvolverem as atividades 
lúdicas. Para isto, uma das metas deste trabalho é a criação de um 
editor para a construção de aventuras afim de proporcionar novas 
estratégias que apoiem a construção da aprendizagem.  

O ambiente de criação é responsável pela criação/edição das 
aventuras. Os criadores poderão construir as aventuras para que 
elas possam ser vivenciadas. Possibilidade de criar aventuras a 
partir de outras já existentes, de modo que o individuo construa 
ou colabore para a construção de uma nova aventura, atuando 
como co-autor. 
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O ALRA, conta com agentes inteligentes conversacionais que 
acompanhem o estudante durante as missões afim de verificar e 
questionar as suas escolhas, detectar possíveis desvios cometidos 
por eles e que venham dificultar a consolidação do processo de 
aquisição do conhecimento, aspecto muito comum em salas de 
aula convencionais. O editor de aventuras do ALRA é composto 
por 6 (seis) módulos:  

Gerenciamento: O gerenciamento é a primeira etapa para entrar no 
editor de aventuras. O usuário realiza o login, caso o usuário não 
tenha um cadastro, ele poderá acessar a opção ‘Criar Conta’. Ao 
realizar o login, ele vai para a tela de criação de Aventuras ou 
pode editar as Aventuras disponibilizadas. Nessa tela é possível 
selecionar as os objetos recolhidos durante a aventura e move-los 
da mochila para o container ou vice-versa, afim de ser utilizados 
em outras aventuras que tiver interesse em participar. 

Cenário: O cenário é formado pela área do mapa que por sua vez 
possui os objetos que foram instanciados pelos autores e co-
autores da aventura. É possível configurar os objetos da aventura, 
que podem ser modificados quando arrastados com o mouse, 
definindo uma nova geolocalização. 

Requisitos: É um termo usado para nomear a expressão lógica 
construída com base nos atributos dos elementos do jogo. Os 
requisitos possibilita aos indivíduos ter autonomia para criar as 
regras da aventura. Recebe uma expressão lógica que é atribuída 
aos elementos que povoam o jogo. Para construir os requisitos 
para o cumprimento da missão, é necessário que haja elementos 
na aventura. Ao realizarmos os requisitos, definimos a 
jogabilidade da aventura. 

Missões: Para que os vivênciadores possam cumprir as missões 
durante a jornada, realizamos atividades no editor de missões, no 
qual é possível indicar se a missão será realizada de forma 
“Individual” ou “Em Grupo” assim como adicionar os requisitos 
que precisam ser cumpridos. 

Grupos: Para formar grupos que vivenciem as aventuras, é 
necessário um editor de grupos, que está inserido no editor de 
aventuras, afim de delegar aos aventureiros a aventura. É possível 
configurar o grupo que participará da aventura. Cadastramos o 
nome do grupo, adicionamos e removemos os aventureiros que 
participarão, e listamos as aventuras designadas ao grupo. 

Objetos: Os objetos são inseridos no cenário de acordo com a 
vontade do criador da aventura. Cada objeto possui: nome, 
identificador, posição, quantidade, imagem e proximidade. Entre 
as várias possibilidades, podemos relacionar os objetos ao 
cumprimento das missões como, por exemplo, quando o 
aventureiro cumpre uma missão, ele recebe um determinando 
objeto. 

6.2. Arquitetura do Editor Colaborativo do 
ALRA 

 

O editor foi desenvolvido para trabalhar na forma web, por isso a 
programação foi divida em uma arquitetura cliente e servidor. Na 
programação do servidor usamos a linguagem PHP, ao passo que 
a programação do lado cliente foi usada as linguagens HTML5, 
Javascript, CSS, Ajax e a API do Google Maps. Para o 
armazenamento em banco de dados foi utilizado o SGBD 
MYSQL. Podemos dividir a arquitetura do editor em duas partes 
básicas: a que funciona do lado do servidor, composta por um 

SGDB e por uma linguagem de programação que o acessa; e a do 
lado do cliente, que recebe as informações via XML (Extensible 
Markup Language) para descrever informações que foram 
carregadas no banco de dados. 

O dispositivo com navegador web carrega as informações da API 
do Google Maps o usuário cria a aventura. O cliente envia para o 
servidor as requisições via Ajax carregando também a API 
utilizada e grava no banco de dados. Esse padrão segue o modelo 
da W3C1 “World Wide Web Consortium”, um consórcio de 
diversas empresas que buscam estabelecer padrões para a Internet. 

Na criação do protótipo, dividimos o editor de aventuras locativas 
em mini editores: gerenciamento, cenário, missões, grupos, 
objetos e requisitos. 

 

 
Figura 1 - A arquitetura do Editor de Aventuras [14]. 

7. CRIANDO UMA AVENTURA NO ALRA 
 
Com o objetivo de apresentar uma aventura criada e executada no 
ALRA, propusemos no editor do ALRA a ser realizada no espaço 
de uma Universidade XYZ com o objetivo de recepcionar os 
estudantes recém-ingressos (calouros), apresentando os locais 
importantes e alguns elementos característicos da universidade. 
Nesta aventura planejamos diferentes situações, ao considerarmos 
que devemos levar em conta os espaços da universidade que o 
calouro irá explorar. Há momentos em que o calouro passa por 
rotinas que são típicas da vida acadêmica como, por exemplo, a 
matrícula, que é realizada na secretaria, o famoso “trote 
estudantil”, que é realizado como um conjunto de atividades para 
marcar o ingresso dos aprovados na universidade e a confecção do 
cartão do restaurante universitário, para que o calouro fazer as 
suas refeições. 

7.1. Enredo da Aventura 
 

Ao ser aprovado no vestibular da Universidade XYZ, os 
estudantes entram numa nova fase de suas vidas e uma etapa desta 
fase é conhecer a universidade onde passarão grande parte do seu 
tempo nos próximos anos. Por meio de seus dispositivos móveis, 

                                                                 
1 Disponível em http://www.w3c.br/Home/WebHome 
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comuns a estudantes universitários nos dias de hoje, estes podem 
acessar uma aventura de descobrimento da universidade, com 
vários elementos e surpresas que, além de simples entretenimento, 
os ajudarão a realizar as diversas atividades que farão parte de seu 
novo cotidiano. 

Foi necessário criar no editor colaborativo (figura 2), uma 
estrutura para a criação da aventura. A estrutura compõem as 
etapas que farão parte do roteiro do aventureiro durante a 
recepção na universidade. Para realizar a aventura criamos três 
níveis de aventureiros: (i) Aprovado no vestibular é um aluno que, 
apesar de aprovado no vestibular, não realizou matrícula na 
universidade a missão dele será realizar a matrícula para isso deve 
pegar um formulário na reitoria com um agente. (ii) estudante já 
realizou a matricula e agora vai cumprir missões para conhecer a 
Universidade. (iii) calouro é o último nível. Uma nova missão é 
aberta, que é comparecer à calourada que é aberta somente aos 
calouros. 

 

Figura 2 – Editor Colaborativo do ALRA. 

 

7.2. Estrutura das Missões 
 

Para melhor entendimento das missões da aventura, separamos 
por níveis do aventureiro, uma vez que estes somente podem 
realizar suas missões de acordo com o nível que estiverem. 
(i) Conhecer pelo menos uma entrada da UFES: o então aprovado 
no vestibular deve conhecer pelo menos uma das entradas da 
Universidade XYZ. Ao encontrar deve clicar numa placa 
localizada na entrada da universidade. Ao entrar em uma das 
entradas pode utilizar o dispositivo móvel para realizar a leitura 
do QR CODE que se encontra nas entradas principais. A leitura 
deste QR CODE é um mapa da universidade indicando os 
principais pontos de acesso. Após a leitura do QR CODE um 
vídeo introdutório da Universidade é mostrado na tela do 
dispositivo móvel. 
(ii) Realizar a matrícula: Após acessar a placa de boas-vindas, o 
aventureiro é direcionado à secretaria para realizar a matricula. 
Um agente conversacional interage com o aventureiro. O agente 
informa que o aventureiro precisa ir até a reitoria, conversar com 
o agente reitor e adquirir um formulário de matrícula e retornar à 
secretaria para que sua matrícula seja efetuada e será promovido 
para o nível estudante. 

(iii) Cadastro e Empréstimo na Biblioteca Central: Para esta 
missão apenas o nível estudante e calouro pode realizar. Ao se 
aproximar da biblioteca central, uma placa identificará o local. O 
estudante precisa realizar o cadastro e para isto é necessário se 
apresentar ao agente bibliotecário. Após o cadastramento, o 
agente entrega o cartão da biblioteca ao estudante que lhe dá o 
direito de retirar até 3 livros. Para completar esta missão é 
necessário que o estudante tenha feito o empréstimo de livros para 
assim ganhar os pontos. 
(iv) Trote: Para esta missão apenas o nível estudante. É necessário 
estar no território campo de futebol da Universidade XYZ. No 
campo de futebol, o estudante receberá uma premiação que, na 
verdade, é uma armadilha, o trote, que retira todos os seus pontos 
conquistados. O seu nível de competência sobe e ele se torna um 
calouro, que pode continuar sua jornada e cumprir novas missões. 
(v) Camisa do Curso: O calouro precisa descobrir em qual 
departamento ele vai estudar, e para isso é necessário que ele vá 
aos departamentos, converse com os agentes e decifre o enigma. 
Quando descobrir vai receber a camisa. 
(vi) Calourada: Para participar da calourada é necessário ter a 
camisa do curso e comparecer ao território clube dos calouros. 
Um agente parabenizara a sua chegada e finaliza a aventura. 
Para que as aventuras possam ser realizadas em um dispositivo 
móvel foi necessário a construção de um executor de aventuras do 
ALRA [14 ] que consiste na engine que descreve as aventuras que 
são lidas e avaliadas do banco de dados para o dispositivo móvel. 
Na figura 3 é possível verificar a configuração inicial de aventura 
e alguns participantes a realizando no ALRA. O ambiente muda 
conforme as ações e toques que os aventureiros realizam na tela 
do dispositivo. 
 

 
Figura 3 – Aventura sendo Realizada no ALRA [14]. 

 
Durante a realização da aventura é possível o aventureiro gravar 
sons e vídeos, tirar fotos e escrever anotações. Estas UPIs  
(Unidades de Produção Individual), podem ser jogadas no mapa 
para que qualquer aventureiro visualizar. Também é possível 
visualizar todos os aventureiros online na aventura naquele 
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momento, representados por seus avatares selecionados nos perfis 
descritos no ambiente de autoria. 
Os aventureiros ainda podem guardar seus objetos e produções 
numa mochila virtual. Estes objetos podem ser reutilizados em 
outras aventuras caso o criador da aventura permita sua 
reutilização no editor colaborativo ilustrado na figura 2. 
 

8. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 

 

Durante todo o estudo realizado neste trabalho, percebemos que 
os jogos virtuais e os ambientes para a construção de jogos 
virtuais não estão preparados para serem utilizados em sala de 
aula, uma vez que não suportam ações como a criação de novos 
objetos ou o acompanhamento individualizado, ou em grupo, 
entre os participantes. 

O ambiente C&A-ALRA traz uma nova proposta com base em 
tecnologias e conceitos atuais, além de trazer uma nova 
abordagem para vivenciar aventuras locativas com realidade 
ampliada com o auxílio da tecnologia, ao permitir a imersão de 
indivíduos por meio de realidade aumentada em jogos virtuais 
com foco educacional [SILVA et. at., 2012]. 

A possibilidade para um trabalho futuro é a criação de um 
ambiente de acompanhamento para que o professor possa 
acompanhar as aventura de modo que gere relatórios sobre o 
aventureiro criando um perfil de sua preferência e as habilidades 
desenvolvidas durante a aventura para que possa ser utilizado em 
outras áreas de pesquisa. Além disso, eles gerariam relatórios 
personalizados com campos e tabelas flexíveis para qualquer tipo 
de relatório e combinação que o professor vier solicitar. 

Pode ser desenvolvido um editor capaz de editar/criar objetos de 
imagens, acoplado ao próprio editor de Aventuras Locativas, ou 
seja, não será mais necessário importar uma nova imagem nem 
mesmo ter que utilizar uma outra ferramenta fora do contexto do 
editor de aventuras para desenhar ou editar uma nova imagem 
criativamente.  As possibilidades são inúmeras no que diz a 
respeito à evolução do editor de aventuras locativas e da 
disposição ferramental acumulativa. Outros trabalhos do grupo 
estão em andamento e podem contribuir para a concretização 
futuros trabalhos propostos. 
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ABSTRACT 
This paper describes the pedagogical experience and the impact of 
the application of a methodology based on the integration of ICT 
in the special education classroom. 

It aims to synthesize an experience of over 20 years of trajectory. 
Learning is a proposal incorporating ICT into teaching processes, 
learning and rehabilitation. Try to enrich these environments and 
that the students take ownership of these tools to enhance their 
capabilities. 

Incorporates concepts such as Tecnología Propia y Apropiada that 
allows you to maximize resources and to highlight the capabilities 
and potential of our students. 

Betting on an intervention model that enables opportunities, 
where the center is the person. 

The interaction with the computer is a flexible framework to 
support multiple perceptual aids. 

It uses the computer as an interactive resource driven by the 
subject. The student has the opportunity to develop their own 
strategies. 

The teacher's role is primarily to bring the activities needed by the 
student and prepare them in relation to their abilities. The role of 
the student is an active, produces scenarios that can be successful 
or not, and use the computer as a tool will allow you to modify or 
confirm if this is correct. 

KEYWORDS 
Disability, Special Education, ICT, Rehabilitation 

RESUMEN 
Este artículo describe la experiencia pedagógica y el impacto de la 
aplicación de una metodología basada en la incorporación de TIC 
en el aula de educación especial.  

Pretende sintetizar una experiencia de más de 20 años de 
trayectoria. Es una propuesta de aprendizaje que incorpora las 
TIC a los procesos de enseñanza, aprendizaje y rehabilitación. 
Trata de enriquecer estos ambientes y  que los alumnos se 
apropien de estas herramientas para potenciar sus capacidades. 

Incorpora conceptos tales como el de Tecnología propia y 
apropiada que permite aprovechar al máximo los recursos y 
poner en evidencia las capacidades y potencialidades de nuestros 
alumnos. 

Se apuesta a un modelo de intervención que habilite 
oportunidades, donde el centro es la persona. 

La interacción con la computadora supone un contexto flexible 
para sostener apoyos perceptuales múltiples. 

Se utiliza a la computadora como un recurso interactivo 
accionado por el sujeto. El alumno tiene la posibilidad de 
desarrollar sus propias estrategias. 

El rol del docente consiste fundamentalmente en adecuar las 
actividades necesitadas por el alumno y prepararlas en relación a 
sus posibilidades. El rol del alumno es un rol activo, elabora 
hipótesis, que pueden ser acertadas o no, y usa la computadora 
como instrumento le permitirá modificar o confirmar si esta es 
acertada. 

PALABRAS CLAVES 
Discapacidad, Educación Especial, TIC, Rehabilitación 

1. INTRODUCCIÓN 
ALPI es una institución de bien público, creada en 1946 con el 
objetivo de luchar contra la poliomielitis. Una vez derrotada, 
gracias a las intensas campañas de vacunación llevadas a cabo en 
todo el país, ALPI orientó sus objetivos en pos de la 
rehabilitación de personas con discapacidad motriz.  

Actualmente brinda un servicio integral que abarca no sólo las 
necesidades físicas de los pacientes, sino también las 
educacionales, recreativas, psicológicas y afectivas. Para ello 
dispone, en un mismo ámbito, de importantes servicios 
asistenciales, dentro de los cuales se encuentra el Servicio de 
Rehabilitación Computacional.  

El servicio brinda una alternativa diferente en rehabilitación y 
pretende mejorar los aspectos cognitivos, motrices y atencionales 
de las personas con diversidad funcional, utilizando diferentes 
herramientas de acuerdo a las necesidades individuales. La 
actividad se organiza en grupos respetando los ritmos individuales 
con evaluaciones permanentes a cargo de un equipo 
interdisciplinario. 

A través del presente trabajo se intenta dar a conocer distintos 
aspectos en relación con las dificultades de aprendizaje del sujeto 
con diversidad funcional y las posibles soluciones que pueden 
aportarse desde el campo de la tecnología para que estos logren 
apropiarse del conocimiento. Trabajo basado en  el concepto de 
Tecnología propia y apropiada [1] que permite aprovechar al 
máximo los recursos y poner en evidencia las capacidades y 
potencialidades de los alumnos. 

2. ABORDAJE 
Ante la necesidad de abordar nuevos modelos de intervención que 
puedan aportar nuevas perspectivas o incluso un nuevo camino, 
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Sánchez Montoya [2],[3] nos propone incorporar las tecnologías 
superando el paradigma del Artefacto para llegar a un horizonte 
donde la tecnología sea Invisible, es decir, desaparezca al usarla. 
“En palabras de Donald Norman[4] que la tecnología esté detrás y 
no delante de las tareas, conseguir que el espacio usuario-TIC no 
exista y llegar al ideal de su invisibilidad” 

Este abordaje va más allá de la mera incorporación de dispositivos 
tecnológicos porque implica el fortalecimiento de la relación 
docente/alumno destinado a generar motivación, confianza, 
entusiasmo y por ende autoestima. 

 
Figura 1: Nuevos Escenarios 

Se apuesta a un modelo de intervención que habilite 
oportunidades, donde el centro es la persona. 

Basada en una concepción de aprendizaje significativo y teniendo 
en cuenta los principios  de rehabilitación computacional, se 
considera a la computadora como un medio que permite reflejar y 
sostener las diferentes construcciones que el sujeto va 
desarrollando. 

La interacción con la computadora supone un contexto flexible 
para sostener apoyos perceptuales múltiples. 
Se utiliza a la computadora como un recurso interactivo 
accionado por el sujeto. El alumno tiene la posibilidad de 
desarrollar sus propias estrategias. 
El rol del docente consiste fundamentalmente en adecuar las 
actividades necesitadas por el alumno y prepararlas en relación a 
sus posibilidades. El rol del alumno es un rol activo, elabora 
hipótesis, que pueden ser acertadas o no, y usa la computadora 
como instrumento le permitirá modificar o confirmar si esta es 
acertada. 
La tarea está a cargo de un equipo interdisciplinario, que es 
responsable de elegir las alternativas  más confiables a seguir y 
seleccionar la  tecnología que se adecue a las necesidades, 
capacidades, expectativas y trayectorias individuales del 
alumno/paciente. Este equipo está conformado por: 

• Una docente especializada en TIC y discapacidad  que 
atiende a los alumnos que asisten al CEPA Nº 51 para 
determinar las competencias adquiridas y planificar las 
actividades, adaptándolas  a la currícula escolar  para 
colaborar  con la tarea docente.  

• Dos Especialistas en TIC y Discapacidad que determinan las 
adaptaciones o rampas digitales que se implementaran en cada 
caso. Uno de ellos también tiene a su cargo el dictado de 
cursos de capacitación laboral, de acuerdo a proyectos 
aprobados por el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Santa Fe quien otorga la certificación de aprobación 
correspondiente. 

• El equipo está coordinado por un miembro de la comisión 
directiva de ALPI  quien  realiza todo lo referente a las 
admisiones, entrevistas con  los padres, reuniones de equipo y 
los nexos con otras instituciones.  

• El plantel profesional de la institución interviene también  en 
este proceso de educación y rehabilitación cuando es 
requerido.   

El trabajo se divide en diferentes etapas de acuerdo a las 
características del servicio. 
 

 

Figura 2: Etapas del trabajo 

1. En una primera instancia se evalúa al sujeto ingresante a 
partir de un diagnostico psicopedagógico. 

2. Se realizan entrevista con los padres para determinar los 
alcances de la tarea y plantear los objetivos del trabajo. 

3. Luego se determinan en el equipo interdisciplinario, los días, 
el tipo de tarea y la forma de evaluación. 

4. Periódicamente se realizan evaluaciones para determinar si es 
necesario adecuar lo planificado. 

2.1 Población Destinataria 
Cuando analizamos/estudiamos/teorizamos sobre el sujeto de la 
educación especial debemos reconocer en él a un sujeto que está 
en constante proceso de reestructuración. Que este proceso 
responde al principio de heterocronia (se realiza de acuerdo a 
ritmos propios); por lo tanto el papel del docente es el de 
potenciador de procesos.[5] 

Teniendo en cuenta lo anterior y las características del alumnado 
que llega a ALPI se decide abordar el trabajo con: 

• Jóvenes con discapacidad neuromotriz en su mayoría con las 
siguientes características:  

o Trastornos espásticos (contracturas y tensiones 
involuntarias de los músculos) 

o Trastornos atetósicos (movimientos irregulares e 
involuntarios en brazos y piernas) 

o Trastornos atáxicos (perturbaciones en el equilibrio 
y la postura) 
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• Jóvenes sin diagnóstico de discapacidad que por diversos 
motivos (abandono, problemas económicos, etc.) presentan 
una necesidad educativa especial permanente o transitoria 

2.2 Actividades Desarrolladas 
Las actividades que se realizan se inscriben dentro de las 
siguientes premisas, que se convierten en axiomas fundamentales: 

• Reconocer las capacidades y potencialidades del alumno. 

• Alumnos heterogéneos + demandas heterogéneas = respuestas 
creativas (no homogéneas)  

• Adaptaciones mínimas para una vida independiente 

• Utilización de las TI y TC desde una mirada multidisciplinaria 

• Se adapta la herramienta a la persona, jamás el caso contrario 

Algunas de ellas se describen a continuación: 

2.2.1 Juegos que facilitan la construcción del propio 
cuerpo 
El juego permite al ser humano transformar la realidad y de 
alguna manera modificarla. 
A través de esta actividad se trata de estimular la participación en 
la realización del trabajo físico y contribuir mediante el juego al 
proceso de rehabilitación. 

 
Figura 3: Alfombra de Baile 

Para concretar esta actividad se han utilizado herramientas de 
causa-efecto, que mediante el uso de una webcam, detectan la 
presencia de movimiento. Los programas evaluados y 
seleccionados ayudan a potenciar el desarrollo de los 
movimientos voluntarios residuales. 
El carácter lúdico y estimulante de la actividad permite efectuar 
de forma voluntaria ejercicios que a menudo son tediosos o se 
realizan en rehabilitación en forma de movilización pasiva. 

2.2.2 Utilizando la computadora para la adquisición 
del prelenguaje 
Se trabaja con un conjunto de recursos tecnológicos relacionados 
con la adquisición del lenguaje. 

El objetivo principal es estimular la adquisición de características 
prelingüísticas en estudiantes con alteraciones de la voz. 
Desarrollo de aspectos como la detección de actividad de voz, el 
control de la intensidad, tonalidad y respiración y finalmente la 
vocalización. 
Las herramientas utilizadas no requieren configuraciones previas 
y además son de fácil uso.  
 

 
Figura 4: Pantalla de Articula 

 
La actividad está destinada a infantes de 0 a 3 años, aunque se 
puede extender el uso de la aplicación hasta los 4 o 5 años. 
Dependerá de los ajustes y adecuaciones que resultaran 
necesarios. 
Fundamentamos lo actuado, teniendo en cuenta, los principios de 
las tecnologías de la rehabilitación (tecnologías del habla, entre 
otras). El rol del docente consiste en adecuar las actividades 
necesitadas por el niño y prepararlas en relación a sus 
posibilidades. 

2.2.3 De Logo a Kodu: La inteligencia Lógica-
matemática también se aprende jugando 
Desde los comienzos del Servicio de Rehabilitación 
Computacional, en el año 1991, y bajo la influencia de Antonio 
Batro, Seymourt Papert y otros, se empezó a trabajar con alumnos 
en el Lenguaje LogoWritter. 
Logo nos prometía ser un lenguaje “protésico” ya que cumplía 
con tres características fundamentales: “modularidad, recursividad 
y plasticidad” 
En Logo no existía el refuerzo negativo, quien se equivocaba era 
la Tortuga. 
El trabajo, casi titánico, dio muy buenos resultados pero después 
de un tiempo y bajo la demanda de los alumnos que no eran 
motivados por la filosofía y la interface de Logo se decide seguir 
con la actividad pero utilizando un nuevo lenguaje: Kodu 
Kodu, según sus desarrolladores, “es un lenguaje de programación 
visual hecho específicamente para crear juegos. Está diseñado 
para ser accesible para niños y agradable para todos. Permite 
aprender sobre cooperación, lógica y creatividad no solamente de 
programación“ 
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Figura 5: Programando en Kodu 

2.2.4 El rol de las TIC en la capacitación e inserción 
laboral 
El programa tiene por objetivo aumentar la cantidad de personas 
colocados laboralmente y aumentar la efectividad de la ONG para 
promover el empleo de la población con discapacidad utilizando 
las TIC. También se pretende erradicar la exclusión de la 
educación, remover barreras, atenuar percepciones equivocadas de 
la sociedad y abogar por cambios en las leyes. 
Este objetivo se alcanza a través de componentes 
interrelacionados. Estos componentes son: 

 
Figura 6: Componentes 

• Componente capacitación en habilidades tecnológicas: Se 
capacita a personas en la utilización de Sistemas Operativos, 
paquetes ofimáticos, uso del correo, redes sociales y 
búsquedas.. 

• Componente Capacitación para el mundo laboral: La meta de 
este componente es brindar herramientas necesarias para 
enfrentar su inserción al mundo del trabajo: como por ejemplo 
presentación, preparación de un curriculum, búsqueda de 
empleo, entrevista, etc. 

• Componente promoción Laboral: se desarrollan campañas de 
publicidad, promoción, sensibilización, y los beneficios de 
contratar personas con diversidad funcional. 

2.2.5 Desarrollo e implementación de un SAAC  
En esta actividad se ha logrado implicar a otros profesionales de 
la institución que han contribuido en la elección del soporte, el 
diseño y la selección del vocabulario. Con el equipo de trabajo 
conformado, se evaluaron SAACs existentes, todos con distintas 
funciones, pero ninguno se ajustaba a las necesidades de la 
población destino. Las aplicaciones evaluadas muchas veces 
requerían de otras para completar funciones que no poseían. Un 
ejemplo de esto es el barrido o la magnificación de la zona por 
donde pasaba el Mouse. 
Asimismo, no incorporaban funciones para guardar o registrar lo 
producido por el usuario. Tampoco incorporaban diseñadores de 
actividades. 
Ante este panorama se decidió empezar a investigar 

•  Software que permitieran desarrollar aplicaciones 

• Tecnología Text To Speech 

• Zoom de pantalla 

• Protocolos para el estudio de parálisis cerebral. 

• MS Agent 

• La elaboración de teclados y plafones de comunicación 

• Otros tipos de dispositivos periféricos que permitan mover el 
cursor o el puntero del mouse. 

La aplicación a desarrollar debía ser abierta, con teclados 
predefinidos, pero también incorporar la posibilidad de crear sus 
propios teclados o plafones de acuerdo a la necesidad del 
profesional y del usuario.  
El soporte, en este caso, es a la pc, que nos ayudara no solo en el 
proceso comunicativo sino también en el proceso de aprendizaje, 
de creación. Como requisito: no debe aburrir, mecanizar ni anular 
las ganas de hacer. 
En el diseño de la  interfase se contemplaría:   

• La Voz digitalizada 

• El Barrido 

• Una Lupa (zoom) 

• La Facilidad de uso: solo un clic (incorporación de 
pulsadores) 

• La eliminación de la necesidad de pulsar teclas del Teclado de 
la PC (solo se requiere x, c, v, n y escape) 

• Integración con actividades desarrolladas con EDILIM 

• Integración con Juegos en Flash 

• Creación de redes conceptuales 

• Permitir guardar información en una base de datos para luego 
poder ser recuperada  

Para aprovechar la pantalla al máximo, se dividió en dos zonas. 
En la parte superior una hoja en blanco similar a la de un 
procesador de texto y en la parte inferior el teclado de concepto 
predefinido o “a medida”. 
En el diseño del teclado de concepto predefinido se han 
incorporado distintas teclas con  una serie de elementos que son 
comunes a todas las láminas, por ser de uso frecuente: 
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• Personas. 

• Necesidades (quiero agua, dame el comunicador...). 

• Sentimientos y estados (alegría, tristeza, dolor...). 

• Social (bien, mal). 

 
Figura 7: Pictogramas 

Para solicitar el cambio de teclado se hace a través de un símbolo 
que aparece en todos y el usuario decide sobre qué quiere hablar.  
Al incorporar la tecnología text to speech, el usuario manifiesta 
una mayor iniciativa que frente al tablero tradicional, ya que le 
permite la emisión de mensajes con voz.  Además basta con una 
sola explicación del contenido de los símbolos para que los 
localice y utilice en el mensaje que desea producir. 
El uso del comunicador es estimulante por lo novedoso, y 
presenta ventajas frente al tablero tradicional, atrae la atención y  
fomenta su intención comunicativa. 
Luego de ser probado, se han obtenido los siguientes resultados 

• Mejora la coordinación y comunicación entre entornos. 

• Disminuyen las conductas perseverativas. 

• Motiva a la familia a comprender el mecanismo de 
intervención. 

• Se ha incrementado la motivación e iniciativa a la 
comunicación. 

• Posibilita la  de emisión de mensajes. 

• Puede expresar necesidades básicas, opinión y estados de 
ánimo. 

• Favorecimiento del trabajo colaborativo 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
En relación al diagnóstico inicial se pueden evaluar los resultados 
como componentes de un proceso en crecimiento que requiere de 
adecuaciones permanentes. 
Para que esta propuesta de aprendizaje, mediada por TIC, dé los 
resultados que se desean será necesario observar en cada alumno 
los cambios conductuales y la transposición de sus aprendizajes 
en situaciones de vida concreta -enseñanza para la comprensión 
[6]. 

Los alumnos participantes de esta propuesta lograron: 

• En el área motriz  

o Mejor organización espacio-temporal.  

o Mayor regulación del tono muscular.  

o Mayor atención en relación a las tareas. 

• Área del conocimiento  

o Mejora en la concentración  

o Mejor utilización de las nociones espaciales  

o Más aprovechamiento de sus posibilidades.  

o Desarrollo de la creatividad  

o Posibilidad en la anticipación de conductas para 
resolver un problema  

o Mejora en la noción de lateralidad  

o Mejora del razonamiento lógico matemático.  

• Área afectiva  

o Favorecimiento del trabajo cooperativo  

o Demostración de entusiasmo  

o Más seguridad  

o Posibilidad de valorar sus producciones  

o Reconocimientos de equivocaciones y errores.  

o Reforzamiento de su autoestima. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 
Este trabajo buscó presentar algunas posibilidades de aplicación 
de las TIC en educación especial. 
Estos ejemplos muestran que es posible aplicar las TIC de una 
forma simple y eficiente con vista a mejorar la calidad de vida de 
nuestros alumnos. 
Se trata de destacar la importancia del uso de estas tecnologías 
para empoderar a las personas con discapacidad. 
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ABSTRACT 
Inclusive digital environments involve architectural features 
presentation of information, which includes requirements for 
accessibility and usability. This article aims to present the 
software Edutivo - designed from the layered architecture 
denominated ISA which favors the integration of interface 
requirements and pedagogical aspects needed for this type of 
application. In the validation of the prototype was verified that 
accessibility and usability aspects depend on the context of use, 
and user interaction indispensable for implementing 
improvements in architectural and offering activities that provide 
autonomy to students with hearing impairments. 

RESUMO 
Ambientes digitais inclusivos envolvem características 
arquiteturais de apresentação de informações que contemplem 
requisitos de acessibilidade e usabilidade. O presente artigo visa 
apresentar o software Edutivo - concebido a partir da arquitetura 
em camadas denominada ISA a qual favorece a integração de 
requisitos de interface e aspectos pedagógicos necessários a este 
tipo de aplicação. Na validação do protótipo verificou-se que 
aspectos de acessibilidade e usabilidade dependem do contexto de 
uso, sendo a interação do usuário imprescindível para 
implementação de melhorias tanto em termos arquiteturais quanto 
no oferecimento de atividades que proporcionem autonomia a 
educandos com deficiência auditiva. 

Palavras-Chave 
Acessibilidade, Documentos Digitais, Ferramenta de Apoio 

1. INTRODUÇÃO 
Facilitar a imersão de educandos em ambientes digitais inclusivos 
é um dos pressupostos que norteiam o desenvolvimento de 
sistemas com foco educacional. Entretanto, há uma grande 
distância entre as expectativas geradas pelo uso de tecnologia na 
educação e a realidade dos softwares educacionais disponíveis 
atualmente. Isto ocorre, em parte, pela concepção de softwares 
com design simplista das interfaces e de seus processos 
interativos. Uma interface que provenha dispositivos de interação 
adequados tem um efeito positivo na usabilidade do software, em 
sua aceitação, bem como no seu potencial em promover uma 
aprendizagem significativa. Por isso a concepção de software 
educacional e de sua interface deve estar alinhada a princípios 
pedagógicos adequados, atendendo desde requisitos como 
formato de apresentação de conteúdo e interação, até a quantidade 
de informação apresentada [6].  

Estas considerações devem ser ainda mais enfatizadas quando se 
trata da concepção de softwares educacionais de cunho inclusivo, 
em que o processo de interação deve atender às necessidades de 
acesso à informação por parte de aprendizes com deficiência. No 
entanto, observa-se que são raros os softwares que contemplam 
requisitos de acessibilidade, restringindo a utilização e atuação 
plena dos sujeitos na construção coletiva de conhecimento. 
Destarte, evidencia-se a importância do desenvolvimento de 
recursos digitais acessíveis que garantam a plena utilização pelas 
pessoas com deficiência.  
A reflexão acerca dessa questão incitou o Centro de Tecnologias 
Assistivas (CTA) da universidade, através do Núcleo de Pesquisa 
e Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas (NP&D) a 
desenvolver um software de cunho educacional acessível para 
pessoas com deficiência auditiva (DAs), denominado Edutivo. As 
pesquisas norteadoras do desenvolvimento do software 
compartilham da opinião de Santoro [7] de que uma educação 
adaptada, utilizando diferentes recursos comunicativos que 
contribuam para a socialização do aprendiz com deficiência 
auditiva, deverá ter repercussões favoráveis na sua aprendizagem. 
Além disso, parte-se da premissa de que um ambiente 
informacional digital que se propõem a ser inclusivo necessita 
contemplar valores conceituais referentes às tecnologias digitais e 
assistivas como à acessibilidade e usabilidade, sendo importante a 
participação de usuários que possam contribuir para melhoria nos 
sistemas, de acordo com suas próprias expectativas. 
Diante do exposto, o presente artigo demonstra o escopo do 
Edutivo, o qual tem por intuito promover diferentes formas de 
interação a fim de verificar o quanto os elementos agregados ao 
software respeitam às particularidades dos aprendizes surdos e 
oportunizam o acesso à informação, agregando em si elementos 
de acessibilidade na estruturação da arquitetura de informação que 
o compõe, tais como sinalizadores em Língua de Sinais e leitores 
em SignWriting para o atendimento das necessidades 
informacionais de pessoas surdas.  
Assim, a descrição detalhada dos princípios que regem o 
desenvolvimento do Edutivo é apresentada nas seções 
subsequentes conforme seguem: a seção 2 apresenta detalhes da 
arquitetura ISA, proposta para concepção de softwares inclusivos, 
destacando possibilidades de ferramentas que podem ser 
utilizadas para implementação das diferentes camadas da 
arquitetura; a seção 3 apresenta o protótipo desenvolvimento, 
baseado em uma instanciação da arquitetura proposta; a seção 4 
descreve os resultados obtidos com a execução da turma piloto 
para validação do ambiente e por fim as considerações finais são 
apresentadas na seção 5. 
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2. A ARQUITETURA ISA 
Ao se planejar um esquema de arquitetura de informação, voltada 
ao meio digital, deve-se contemplar preceitos relacionados à 
acessibilidade, a usabilidade e as tecnologias assistivas ou digitais 
disponíveis, na qual todos estes recursos devem ser estruturados 
em conformidade com o desenho universal, a fim de se garantir 
um ambiente informacional digital inclusivo. Esses elementos e 
princípios associados, quando implementados e aplicados em 
ambientes informacionais permitem a estruturação de uma 
Arquitetura da Informação Digital Inclusiva [2]. 
A Arquitetura ISA (Inclusive Software Architecture) baseia-se 
nesta perspectiva e direciona-se não somente a dar suporte ao 
desenvolvimento do software proposto (Edutivo), mas também em 
fornecer subsídios para que outros desenvolvedores possam fazer 
uso das características da arquitetura em si para a concepção de 
softwares em contextos distintos que contemplem a interação de 
pessoas com deficiência auditiva.  
Formada a partir de um estilo arquitetural em camadas, a 
arquitetura ISA abrange a estruturação de seus componentes de 
acordo com as peculiaridades a eles inerentes, indo ao encontro de 
um dos principais princípios de projetos orientados a objetos. 
Assim os componentes (ou módulos) que a formam são agrupados 
de acordo com suas funcionalidades, formando camadas distintas 
que podem ser analisadas separadamente, facilitando assim a sua 
manutenção. Conforme demonstra a Figura 1, a Arquitetura  ISA 
constitui-se, especificamente, de três camadas: (a) Camada de 
Interface, (b) Camada Pedagógica e (c) Camada de 
Armazenamento.   

 
Figura 1. Inclusive Software Architecture - ISA 

A camada de interface assume um papel crítico no contexto do 
desenvolvimento de softwares destinados às pessoas com 
deficiência auditiva, uma vez que o projeto de interface é de suma 
importância na determinação da aceitação do software pelo 
usuário. Por isso, esta camada deve atender às diretrizes de 
desenvolvimento de interfaces com recursos de acessibilidade e 
usabilidade adequados ao público-alvo ao qual se destina, ou seja, 
devem ser projetados elementos que viabilizem a comunicação do 
software com os usuários surdos, evitando o uso excessivo de 

texto e utilizando-se de recursos visuais que favoreçam a 
intermediação do percurso do usuário ao longo de seu processo 
interativo.  Para suprir essa necessidade comunicacional, um 
recurso essencial para a camada de interface é a utilização de 
vídeos em Libras, pois através deles os usuários compreendem as 
funcionalidades do software. Exemplos de aplicativos que podem 
ser utilizados neste sentido são Player Rybená [5]; Falibras MT 
[9]; SignSim [1]; Dicionário LIBRAS [4] e SigNed [8], pois 
permitem a criação e/ou reprodução de vídeos em Libras. 

Outra característica de suma importância à camada de interface é 
forma com as informações são apresentadas. Segundo Filho [3], a 
estruturação das informações em projetos de interfaces devem 
agregar características especificas relacionadas a textos, imagens, 
layout de telas, vídeos, som e feedback. Para uma melhor 
compreensão da abrangência destas características ou variáveis, as 
mesmas são elencadas e explicitadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Variáveis a serem consideradas no projeto de 
interfaces 

Textos 

• A utilização de textos na cor preta 
colocados sobre um fundo de cor clara 
permite uma leitura mais agradável do que 
apresentados sobre um fundo de cor mais 
escura ou sobre figura.    
• A utilização das palavras principais em 
Negrito resulta maior destaque para as 
palavras.    
• Os tipos de fonte podem ser utilizados as 
mais conhecidas, que são praticamente as 
mais usadas como Times New Roman, Arial 
e Geórgia.    
• Utilização da fonte grande e de 
preferência maiúscula  tornando  um  maior 
destaque a palavra.  

Imagens 

• As imagens possuem um apelo visual 
muito forte, pois é através delas que podem 
motivar o usuário a executar ou ler 
determinada funcionalidade ou podendo ser 
ignorada.    
• É importante associar aos textos as 
imagens, assim quando ocorre à visualização 
da imagem com o texto ocorre uma 
associação melhor sobre o texto lido, 
deixando a leitura mais interessante.  

Layout de 
tela 

• Esse aspecto é direcionado diretamente a 
aparência do software, devem ter cuidados 
especiais para não comprometer a  
usabilidade  com  o  usuário,  o tamanho, cor  
e a disposição dos elementos influenciam a 
facilidade que os usuários encontram esses 
elementos. Como elementos como botões, 
vídeos em tamanhos maiores são 
encontrados mais facilmente, cor deve ser 
agradável para que não resulte em um 
ambiente poluído e a disposição dos 
elementos é parte onde que prende a atenção 
do usuário, conteúdos mais importantes 
merecem destaque no centro do software. 
• Utilizar cores como vermelho para 
destacar atividades que  merecem  mais 
atenção, como perigo.    
• Na utilização de cores é preciso 
conhecer a faixa etária que utilizará o 
software, crianças preferem cores mais vivas, 
coloridas, já os adultos preferem cores mais 
neutras, discretas, através dessa característica 
que pode ser definida a aceitabilidade do 
sistema.    
• Sobre a visibilidade do software apenas 
as coisas necessárias devem estar visíveis, 
para não confundir o usuário com 
informações desnecessárias. 

Vídeos 

• Os vídeos devem ser todos em Libras, 
sendo acompanhado por uma legenda em 
Língua Portuguesa, para que usuários que 
não são deficientes auditivos consigam 
entender.    

• Devem estar disponibilizado opções de 
Usabilidade, como “Play”, ”Pause”, ”Stop” 
deixando a escolha do usuário sobre o que 
realmente deseja fazer no momento, tendo 
uma liberdade maior sobre o software.  

Som 

• Deve ser disponibilizado no software 
como uma escolha de configuração, 
considerando que podem existir usuários 
com surdez parcial e cuja presença de som é 
importante nas suas atividades.  

Feedback 

• É importante a cada ação que o usuário 
executar que seja retornado o resultado 
obtido, motivando o usuário a continuar 
executando a atividade com o objetivo de 
conseguir resultados melhores que os 
anteriores. 

A camada pedagógica relacionada diretamente ao processo do 
ensino e de aprendizagem do usuário. Para ser considerado 
pedagógico um software deve ser classificado em, pelo menos, 
uma das seguintes categorias: (a) exercícios, (b) tutorial, (c) 
simulação e modelagem e, (d) jogos [Bertoldi 2009].  
A utilização de exercícios em softwares educacional faz-se 
necessária quando determinados conteúdos já são conhecidos pelo 
aprendiz, mas não são completamente dominados e proporcionam 
uma forma de assimilar melhor os conteúdos abordados enquanto 
que os tutoriais devem ser utilizados quando se pretende 
apresentar conceitos novos, quando da necessidade de novas 
habilidades por parte do usuário, quando se requer a aquisição de 
conceitos, princípios e/ou generalizações de um determinado 
conteúdo ou ainda existe a necessidade de se propor atividades 
para se verificar o quanto determinado conteúdo foi assimilado 
pelo educando.  
A simulação e os jogos também favorecem significativamente o 
processo de ensino e de aprendizagem. A simulação é a 
representação de um objeto real, de um sistema ou evento. É um 
modelo simbólico e representativo da realidade que deve ser 
utilizado após a aprendizagem de conceitos e princípios básicos 
do tema em questão enquanto que os jogos, são considerados 
ferramentas poderosas no processo educativo ao fazerem uso do 
lúdico para explorar um determinado ramo do conhecimento, 
além favorecer no educando habilidades como destreza, 
associação de idéias e raciocínio lógico e indutivo, dentre outros 

A aplicabilidade de mais que uma categoria no software garante 
certamente um maior aprendizado sobre o domínio do 
conhecimento. No entanto, é importante conhecer o perfil do 
usuário e suas preferências a fim de selecionar a(s) categoria(s) 
que melhor atendam os objetivos pretendidos. Contudo, 
independente da categoria pedagógica escolhida para ser 
implementada no software é necessário que recursos adicionais 
sejam incorporados para que o processo de ensino e aprendizagem 
tenha sucesso.  

Na arquitetura ISA, utilizou-se o submódulo denominado Agente, 
para auxiliar o usuário da melhor maneira possível durante o 
processo de aprendizagem. A função do módulo Agente na 
camada pedagógica é monitorar as ações que o usuário executa no 
ambiente e verificar se a ação é adequada ou não. Caso for 
detectada uma ação inválida por parte do usuário, o agente irá 
interferir no processo executando uma ação predefinida e 
devidamente armazenada. Os agentes podem ser criados através 
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da utilização de linguagens específicas para este propósito 
(linguagens orientadas a agentes) ou linguagens de propósito geral 
[3].  A implementação do seu comportamento está intimamente 
relacionado com a definição da estratégia de ensino adotada para 
o desenvolvimento do ambiente e/ou software, já que cada 
estratégia utiliza uma tática de ensino diferente.  
A utilização de agentes em um ambiente digital de aprendizagem 
possui algumas vantagens dentre as quais citam-se: (i) O agente se 
preocupa com o progresso e a interação do usuário, passa a ele a 
impressão de que "estão juntos" no processo de ensino-
aprendizagem, encorajando assim o usuário (aluno) a se preocupar 
mais com seu próprio progresso; (ii) O agente pode ter a 
autonomia de entrar em contato com o aluno quando ele fica 
frustrado, recuperando o interesse do aluno antes que ele volte sua 
atenção para outras coisas.  (iii) O agente pode mostrar 
entusiasmo e relação ao assunto que esta sendo tratado, 
incentivando o aluno a ter o mesmo ânimo na realização das 
tarefas e, (iv) Também a escolha de diversidade dos 
comportamentos podendo ser verbais, textuais, vídeos podendo 
ser escolhido qual é o momento certo para demonstração do 
mesmo e entre outras vantagens a mais que a utilização de agentes 
proporciona ao usuário no processo de aprendizagem. Assim, o 
submódulo Agente proposto serve para perceber alguma ação 
executada pelo usuário e realizar uma verificação no módulo 
raciocínio para verificar a existência de alguma regra definida 
para aquela ação.   

Por fim, a camada de armazenamento é responsável pela 
manipulação da informação de forma persistente, armazenando, 
acessando e recuperando qualquer dado que seja utilizado no 
software. Essa camada deverá armazenar, dentre outros 
conteúdos, as regras utilizadas pela camada pedagógica, mais 
especificamente pelo módulo Agente. Para verificar tais regras 
vários são os motores de inferência que podem ser utilizados, 
dentre os quais citam-se CLIPS, Ral/C++ , NéOpus, JESS, JEOPS 
e Expert Sinta, sendo que cada um apresenta diferentes estratégias 
de interpretação das regras. 

3. PROTÓTIPO DO SOFTWARE EDUTIVO 
A arquitetura proposta apresentou uma variedade de componentes 
que podem ser instanciados no momento do desenvolvimento de 
um software. No caso do Edutivo, a arquitetura ISA foi 
instanciada da seguinte forma: 

• Camada de interface: Para prover os recursos de 
acessibilidade pertinentes ao público-alvo para o qual se destina o 
Edutivo, optou-se pelo uso do módulo Player Rybená para 
disponibilização de vídeos em Libras e legenda da Língua 
Portuguesa. Para possibilitar a execução dos vídeos utilizou-se o 
módulo API JMF (Java Media Framework). Além disso, 
diferentes formas de apresentação das funcionalidades foram 
disponibilizadas no software sendo, para isto, utilizado módulos 
para representação de botões em Libras e botões SignWriting. 

• Camada pedagógica: Foram instanciados os módulos 
exercícios e jogos. O primeiro é representado por 16 exercícios 
divididos em 2 níveis, envolvendo as operações matemáticas 
básicas. Já, o segundo, é composto por 3 jogos. Em ambos são 
utilizados os recursos da camada de interface para sua 
representação. Os módulos jogos e exercícios são monitorados 
pelo módulo Agente que tem como função monitorar as ações do 
usuário dentro do ambiente e executar determinadas tarefas. O 
Agente utilizado foi do tipo Pedagógico que servem para auxiliar 

o usuário no processo de ensino e de aprendizagem. Além disso, 
optou-se pelo uso da estratégia de ensino por treinamento, por 
esta prover táticas que exploram imagens, exercícios e 
apresentação de problemas, pertinentes ao público-alvo em 
questão.  

• Camada de armazenamento: Foi utilizado o banco de dados 
MySQL pelas suas vantagens como capacidade de manipular 
muitos registros, execução rápida de comandos, sistema de 
segurança simples e funcional e também por ser gratuito. No 
módulo de raciocínio do protótipo foi incorporado o motor de 
inferência JEOPS que utiliza regras de produção. A criação de tais 
regras ocorre pela separação explícita de todos os campos de uma 
regra: declarações de variáveis, condições e ações. Além disso, 
regras JEOPS são organizadas dentro de uma base de regras como 
métodos em Java dispostos dentro de classes. A Figura 2 
apresenta exemplos de regras definidas para o Edutivo. 

 
Figura 2. Regras JEOPS definidas para o Edutivo 

As regras permitem que o ambiente tenha um comportamento 
individualizado, reduzindo a necessidade da presença física de um 
professor para ensinar o usuário a realizar determinada tarefa, 
visto que o usuário será auxiliado pelo próprio ambiente, 
possibilitando a ele a realização de tarefas de maneira autônoma. 
Inicialmente, dez (10) regras foram definidas no software Edutivo. 
Entretanto, novas regras podem ser adicionadas para contemplar 
novas especificidades de interações com o usuário final.  
A instanciação de todos os componentes ou módulos acima 
expostos foram contemplados na arquitetura ISA e forma a base 
de toda a implementação do Edutivo, conforme demonstra a 
Figura 3.  

 
Figura 3. Arquitetura ISA e sua instanciação no Edutivo 
Seguindo a arquitetura acima, o software foi desenvolvido na 
linguagem de programação Java, agregando suas características 
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específicas tais como portabilidade, facilidade de programação, 
alta capacidade de manutenção e reutilização de código, 
utilizando-se para tanto o ambiente de programação NetBeans 
IDE 6.1. Algumas interfaces implementadas, no ambiente, para a 
execução de atividades propostas aos educandos podem ser 
visualizadas nas Figuras 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Interface de exercícios no Edutivo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interface de jogos disponibilizados no Edutivo 

Conforme demonstrado, nas figuras acima, as interfaces 
concebidas contemplam os recursos de acessibilidade propostos 
na arquitetura, a partir do uso de botões utilizando símbolos em 

Libras, vídeo em Libras e também um avatar representado pelo 
agente. Outro recurso de acessibilidade disponibilizada no 
Edutivo é utilização do sistema SignWriting na representação do 
menus do software, conforme demonstra a Figura 6. 

 
Figura 6. Sistema SignWriting utilizado na 

representação dos menus no Edutivo 

Além disso, estão contemplados no protótipo princípios de 
usabilidade como:  

(a) Visibilidade do estado do sistema: Os usuários são mantidos 
informados sobre o progresso do sistema com feedback 
apropriado durante realização de suas tarefas;  

(b) Compatibilidade do sistema com o mundo real: Toda 
informação apresentada pelo software utiliza os recursos de 
acessibilidade adequados ao público-alvo, utilizando a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) que é sua linguagem familiar que 
possuem um maior domínio, a representação em Libras é em 
imagens e em vídeos;  

(c) Controle do usuário e liberdade: A interface disponibiliza 
formas do usuário escolher o que realmente deseja executar, 
provendo possibilidades de desfazer ações indesejadas;  

(d) Consistência e padrões: Os botões disponíveis são 
padronizados tendo a mesma ação e significado em todas as 
interfaces onde aparecem;  

(e) Design estético e minimalista: Todas as informações 
apresentadas para o usuário são importantes e necessárias;  

(f) Ajuda e documentação: É disponibilizada uma central de 
ajuda, com algumas perguntas e respostas em Libras pré-
definidas.  

A fim de avaliar o quanto os recursos de acessibilidade e 
heurísticas de usabilidade propostos no Edutivo contribuem 
efetivamente para facilitar a interação do usuário e aquisição do 
conhecimento, foram realizados testes em uma turma piloto. Os 
resultados da validação realização são apresentados na seção a 
seguir. 

4. VALIDAÇÃO DO SOFTWARE 
Para ser possível validar os recursos propostos pelo Edutivo, o 
protótipo foi disponibilizado para por aprendizes com deficiência 
auditiva do 5º ano da Escola Esther Schroder no município de 
Santo Ângelo. A turma é composta por 4 aprendizes, dois deles 
com surdez profunda e dois com surdez severa, todos bilaterais e 
com a faixa etária de 10 a 18 anos, todos alfabetizados na Língua 
Portuguesa e na Língua de Sinais (Libras).  O protótipo foi 
utilizado em 4 aulas, totalizando um tempo de uso de 8 horas. 
Para a avaliação do protótipo foram elaborados questionários para 
serem aplicados aos aprendizes e à educadora, buscando averiguar 
a satisfação dos aprendizes no uso do software e também das 
estratégias pedagógicas propostas no Edutivo. A Figura 7 mostra 
os aprendizes utilizando o protótipo.    
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Figura 7. Testes de usabilidade com o usuário 

A partir da avaliação realizada pode-se perceber que os recursos 
de acessibilidade utilizados estavam adequados, visto que todos 
os aprendizes utilizaram com facilidade o software. No entanto, 
constatou-se que o uso do sistema SignWriting não é necessário, 
pois poucas são as pessoas com deficiência auditiva que têm 
conhecimento deste sistema. Assim, somente a Língua dos Sinais 
(Libras) é suficiente para representar as funcionalidades do 
Edutivo.  

Exceto esta consideração as demais avaliações se mostraram 
favoráveis quanto ao projeto do software. Por parte da educadora, 
houve as seguintes sugestões: 

(a) “Uso de sinais completos correspondentes a cada palavra e não 
soletrando como está representado”;  

(b) “Modificar a parte de visualização dos resultados, deixando 
como está a parte da escrita e acrescentando a mais um desenho 
representando o sinal de acerto e erro” e,  

(c) “Desenvolver exercícios de alguma palavra desconhecida, 
porque têm algumas palavras que não são conhecidas por eles e se 
não tiver alguma professora para explicar podem ficar perdidos. 
Um exemplo seria o exercício “Ache a soma do número 1.810 
com seu sucessor”, a palavra “sucessor” é desconhecida para 
muitos, poderia ser interessante aplicar alguns exercícios como 
associar a essa palavra como, depois, ao sinal + mostrando 
alternativas de como representar a palavra”.  

Tais solicitações sugerem pequenos ajustes, ainda necessários, no 
protótipo do Edutivo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo apresentou a arquitetura ISA e sua utilização para 
implementação de softwares educacionais destinados a aprendizes 
com deficiência auditiva, enfatizando os requisitos de interação 
que devem estar contemplados nos softwares dedicados a este 
público.  

Acredita-se que as pesquisas que subsidiaram a proposta do 
Edutivo promovam contribuições no sentido de minimizar as 
dificuldades de interatividade entre o usuário com deficiência 
auditiva e as tecnologias computacionais, resultando em um passo 
importante na inclusão digital e social de pessoas com deficiência 
no contexto escolar. Neste cenário, a arquitetura contribui para 
que outros softwares sejam desenvolvidos em diferentes áreas do 
conhecimento, agregando acessibilidade e usabilidade adequadas. 
Decorrente da arquitetura proposta, o protótipo Edutivo fornece 
subsídios para que avaliações em contextos reais de uso sejam 
possíveis e permite que fatores essenciais para viabilizar a 
qualidade de acesso e aceitabilidade do software sejam analisados 
na prática. Além disso, favorece a possibilidade de ajustes no 
intuito de tornar tanto a arquitetura, quanto o software, 
ferramentas efetivas na produção de novas tecnologias. 
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ABSTRACT 
 
The notion of inclusion is not on the search for adaptive models, 
since it does not search daptar the individual to society. This 
design consists of coexistence among all people, respecting their 
rights, needs and pontecialities, regardless of their different 
characteristics. In this article, we present the Universal Design for 
Learning (UDL) as a possibility not only create access to 
information for all and yes promote changes in teaching and 
learning, ie, a ‘accessible pedagogy’, pedagogy towards a science 
of teaching and learning, focusing on the needs of individual 
students, whether disabled or not. Presents the experience of the 
implementation of UDL in Practice Training Course in Distance 
Education for Teachers and observations from the changes in the 
planning and course development through action research. 
 

Keywords 
Inclusive Education, Distance Learning, Universal Design for 
Learning. 
 
RESUMO 
A concepção de inclusão não está ligada a busca de modelos 
adaptativos, visto que não se busca adaptar o indivíduo à 
sociedade. Essa concepção consiste na convivência entre todas as 
pessoas, respeitando seus direitos, necessidades e pontecialidades, 
independente de suas características diferenciadas. Nesse artigo, 
apresenta-se o Universal Design for Learning (UDL) - Design 
Universal para Aprendizagem como possibilidade não apenas 
criar condições de acesso à informação para todos e sim promover 
mudanças no processo de ensino e de aprendizagem, ou seja uma 
‘pedagogia acessível’, pedagogia no sentido de uma ciência do 
ensino e da aprendizagem, voltada para as necessidades 
individuais dos alunos, sejam eles deficientes ou não. Apresenta-
se a experiência da implantação do UDL no curso de Capacitação 
em Práticas da Educação a Distância para Professores e as 
reflexões oriundas das mudanças no planejamento e no 
desenvolvimento do curso por meio da pesquisa-ação. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance Learning 

General Terms 
Design 

Palavras-chave 
Educação Inclusiva, Educação a Distância, Design Universal para 
Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
O processo de ensino e de aprendizagem na sociedade 
contemporânea, apresenta inúmeros desafios, dentre eles a 
apropriação sobre o uso efetivo das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) no ensino presencial, a consolidação da 
Educação a Distância e o ingresso de alunos com deficiência nas 
salas de aulas regulares em todos os níveis de ensino. 
Dependendo da região, a Educação envolve pessoas com 
características diversas, em termos culturais, políticos e 
sócioeconômicos.  

"A educação é um aparato social que tem como objetivo a inclusão do 
indivíduo no mundo. Educação deriva do latim educare que está 
ligado a educere que, por sua vez, significa conduzir, levar para fora. 
Nessa perspectiva, a educação deveria ser sempre inclusiva, à medida 
que visa à progressiva transição da criança do núcleo primário de 
socialização, que é a família, para a vida comunitária. Educar é 
incluir, é favorecer a aquisição de competências e habilidades que 
proporcionem condições de a pessoa participar das relações 
produtivas no meio social em que vive" [16]. 

No século XVIII as entidades filantrópicas passaram a assumir os 
alunos com deficiência, segregando-os.  O movimento de 
educação inclusiva surgiu em oposição a essa segregação na 
década de 70 e foi fortalecido em 1988 com a Constituição 
Federal, consolidou-se na década 90 com a Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos na Tailândia e a Declaração de 
Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação 
Especial, em 1994 na Espanha. A Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação de 1996 explicitou a possibilidade de educação das 
pessoas com deficiência serem matriculadas em escolas regulares 
ou em escolas especializadas. Entretanto, o decreto nº. 3.956 de 
08 de Outubro de 2001 induz ao atendimento dos alunos 
deficientes ao ensino regular, no intuito de eliminar a 
discriminação e proporcionar sua integração à sociedade. 

A rápida evolução da tecnologia tem modificado os processos 
educacionais, no que diz respeito aos ritmos e dimensões do 
ensino e da aprendizagem numa realidade de convergência e 
integração das informações. Segundo Moraes (2010), “a Educação 
a Distância (EaD) é fator de desenvolvimento da educação, 
presencial, ou não”. É comum na EaD a ousadia na construção de 
metodologias, materiais e estratégias em prol da construção do 
conhecimento. Ela apresenta requisitos e possibilidades 
tecnologógicas que precisam ser consideradas no âmbito da 
Educação Inclusiva. Observa-se que a EaD amplia oportunidades 
para os indivíduos ou grupos que possuem limitações, sejam 
geográficas, de tempo e também, dos diversos tipos de 
deficiências. 

No contexto da Educação Inclusiva, surge a proposta do 
Universal Design for Learning (UDL) - Design Universal para 
Aprendizagem, que propõe um currículo flexível, voltado para 
uma prática pedagógica em que se utiliza da disponibilização de 
conteúdos em diferentes formatos e de estratégias de ensino 
múltiplas durante o processo de planejamento até a oferta e a 
avaliação de uma disciplina / curso, para que todos os alunos 
possam ter acesso a uma variedade de soluções possíveis para 
aprendizagem [4]. O UDL apresenta-se como uma possibilidade à 
formação dos professores, em especial no que se refere a chegada 
dos alunos com deficiência na escola. 

O UDL considera a premissa de que não existe uma forma de 
aprendizagem única entre os alunos, por isso a necessidade de 
trabalhar a construção do conhecimento de maneira diferenciada. 
O UDL traz inúmeros benefícios aos alunos, pois está voltado ao 
atendimento de suas necessidades individuais, além disso, 
potencializa sua motivação e se antecipa às barreiras encontradas, 
sejam os alunos deficientes ou não. 

O UDL cresceu a partir do conceitos de Universal Design (UD) - 
Design Universal, originado da área de planejamento de 
Arquitetura e Urbanismo, como parte de um movimento para 
começar a projetar edifícios e outras estruturas para melhorar sua 
utilização, considerando, também, as pessoas com deficiência. O 
UD tem sido aplicado em páginas Web para facilitar o acesso à 
Internet de usuários com deficiência visual e surdos [8]. O UDL 
volta-se a um design universal aplicado à educação, com ênfase na 
aprendizagem, pois com a tecnologia aumentam-se as 
possibilidades de acesso, de permanência e de qualidade na 
educação. É necessário aproveitar todos os recursos e 
flexibilidades oportunizadas pelas tecnologias atuais para 
minimizar as diferenças entre os alunos, tanto em termos 
cognitivos quanto em aspectos físicos. 

Esse artigo tem como objetivo apresentar a fundamentação teórica 
em torno do UDL e sua implantação em um curso de formação 
sobre Práticas da Educação a Distância para Professores oferecido 
na modalidade a distância em uma instituição pública de ensino. 
A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação dada as 
características da pesquisa e o desejo de transformação no âmbito 
educacional por meio do UDL. 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para que a implamentação do UDL aconteça no âmbito 
educacional, em uma perspectiva inclusiva, reformas educacionais 
são necessárias para garantir o acesso dos alunos com dificuldade 
de aprendizagem e/ou deficiências, em especial no nível superior: 
múltiplas formas de aprendizagem devem fazer parte dos 
currículos; compreensão sobre as diferenças a partir do 
entendimento que algumas regras não servem para todos; um 
aparato legal para assegurar o progresso de todos os alunos e uma 
educação de qualidade. 

Os pesquisadores da CAST [4] identificaram três áreas principais, 
ou ‘redes’ no cérebro: 
• Rede de Conhecimento: lugar onde se processa as 

informações obtidas por nossos sentidos, por exemplo: textos 
lidos e/ou ouvidos, imagens vistas e/ou objetos que tocamos. 
Esta rede é formada pelas informações que chegam até o 
cérebro e representa “o quê” da aprendizagem. No extremo, 
temos os alunos com deficiência (cegos e surdos), para quem 
algumas formas de apresentação não são acessíveis. E outros, 
considerando questões cognitivas e perceptivas, como por 
exemplo, alunos com: dislexia, afasia (não falar) e retardo 
mental. O próprio ensino, culturalmente, caracteriza-se pela 
homogeneidade dos alunos, algo que sabemos que não existe. 
A EaD facilita a apresentação utilizando vários meios de 
comunicação e no ensino presencial, como seria? 

• Rede Estratégica: responsável por auxiliar na organização das 
ideias e em seguida, pelo planejamento e realização das 
atividades propostas. Ao responder algo, utiliza-se a rede 
estratégica. É o “como” da aprendizagem.  No caso dos alunos 
surdos e cegos que chegam ao ensino superior, normalmente, 
possuem conhecimentos que possibilitam, mesmo com 
algumas restrições, a escrita em Língua Portuguesa, mas o 
mesmo não podemos afirmar para a expressão oral. Alguns 
alunos têm deficiências motoras específicas, que necessitam 
de apoio das tecnologias assistivas para se comunicar por 
meio da escrita. E outros, apesar da condição motora 
adequada, sentem dificuldades na escrita, como é o caso da 
disgrafia ou ortografia, associados com a dislexia. Ainda 
temos discalculia, relacionado às dificuldades de compreensão 
dos processos matemáticos [5]. Apesar do UDL permitir a 
flexibilidade para os alunos se expressarem de acordo com sua 
habilidade, é preciso garantir meios para que, gradualmente, 
esse aluno consiga avançar na construção de outras 
habilidades essenciais para o seu desenvolvimento e para sua 
aprendizagem. 

• Rede Afetiva: relacionada ao interesse e as coisas que nos 
desafiam. A rede afetiva é o “por que” da aprendizagem, das 
atividades e das ideias que motivam a aprendizagem. 
Aprender um conceito de matemática para conseguir êxito em 
algum jogo é um exemplo da rede afetiva, devido a motivação 
gerada. Alguns sentem-se desafiados e outros procuram um 
ambiente mais estável, pouco desafiador. A forma como o 
professor ministra uma disciplina e sua capacidade de 
despertar a curiosidade do aluno, reflete diretamente na 
motivação do aluno. Nesse princípio, é importante ter uma 
atenção especial, tanto para os alunos com dificuldade, quanto 
para os alunos com facilidade de aprendizado. É preciso 
encontrar formas diferenciadas para envolvimento dos alunos, 
dar uma boa nota para alguns é fonte de motivação, outros 
preferem o reconhecimento por meio de desafios lançados. 
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O Quadro 1 apresenta uma proposta do UDL a partir das ações 
provenientes dos professores e as possibilidades dada aos alunos. 
 
Quadro 1 - Proposta do UDL 

Professores proveem: Alunos podem: 

Caminhos flexíveis para 
apresentação dos conteúdos (texto, 
áudio, vídeo e/ou esquemas). Pode 
ser digital ou manual. 

Escolher a forma que 
deseja conhecer o 
conteúdo. 

Flexibilidade nas atividades 
solicitadas (projetos, resolução de 
problemas, cooperativo / 
individual). 

Escolher a atividade de 
acordo com o seu 
interesse. 

Métodos flexíveis para expressão e 
avaliação (texto, áudio, vídeo e/ou 
esquemas). Pode ser digital ou 
manual. 

Escolher como quer 
demonstrar seu 
conhecimento. 

Fonte: Adaptado de DeCoste [6] - tradução nossa 
 

No processo de implantação do UDL, algumas ações devem ser 
planejadas pelas instituições, dentre elas [6]: 
 

• Reveja o currículo: objetivos, conteúdos, limitações, 
ferramentas de apoio e identifique as flexibilizações possíveis. 

• Organize em uma matriz com as seguintes colunas: conteúdos 
e estratégias de ensino; desafios desses materiais para alguns 
alunos e solução UDL para as três redes. 

• Desafie os aprendizes a criarem materiais digitais 
diferenciados. 

• Formação docentes para as principais ferramentas disponíveis. 

• Disponibilização dos materiais digitais em local de acesso a 
todos da instituição. 

• Construção de um inventário pessoal e da escola sobre os 
materiais digitais. 

• Conscientização sobre o UDL na instituição, assumindo-a 
como um compromisso. 

• Viabilização do computador na sala de aula. 

A gestão da escola, também deve estar envolvida com o UDL e 
torná-lo parte do planejamento estratégico da instuição. É preciso 
incentivar a criação de uma equipe para implementação do UDL, 
responsáveis pela formação, assessoria, disseminação de boas 
práticas, divulgação e organização / disponibilização dos recursos 
educacionais desenvolvidos. 

As escolas precisam de instruções em tempo e suporte contínuo. 
Os professores precisam compartilhar ideias e refletir de maneira 
colaborativa. A implantação do UDL na modalidade presencial, 
requer o uso de computadores na escola, nas salas de aula e não 
isolados em laboratórios de informática, oportunizando o acesso 
aos computadores de maneira esporádica. Enquanto que na 
modalidade de Educação a Distância, a obrigatoriedade de se ter o 

acesso ao computador já facilita os processos de implantação da 
UDL. 

A Tecnologia Assistiva (TA) desempenha um papel importante 
para os alunos com deficiência. Tecnologia Assistiva é um termo 
utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que 
contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais 
de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida 
independente e inclusão [3]. “Para as pessoas sem deficiência, a 
tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com 
deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis.” [16]. 
 
"Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso 
dia-a-dia. Ora eles nos causam impacto devido à tecnologia que 
apresentam, ora passam quase despercebidos. Para exemplificar, 
podemos chamar de tecnologia assistiva uma bengala, utilizada por 
nossos avós para proporcionar conforto e segurança no momento de 
caminhar, bem como um aparelho de amplificação utilizado por uma 
pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma 
pessoa com deficiência" [10]. 

O UDL e TA são apoios complementares que utilizam diferentes 
abordagens para garantir o acesso, a participação e o progresso 
dos alunos, eliminando barreiras para sua realização. Em alguns 
momentos o UDL e TA, apresentam características similares e o 
objetivo da UDL não é eliminar a TA (Figura 1). A TA auxilia na 
concepção de ambientes, para aqueles que necessitam de uma 
solução individualizada, fora do alcance do UDL, mas algo que 
pode ser caro e difícil para as escolas. O UDL trabalha em 
soluções que sejam comuns a todos. 
 

 
Figura 1. Tecnologia Assistiva e o Universal Design for 

Learning 
Fonte: Adaptado de Rose et al [16] 

Currículos e avaliação usando os princípios da UDL podem 
reduzir a necessidade do Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), dados que os professores irão oferecer múltiplas formas de 
entregar um conteúdo, bem como, nas estratégias de ensino 
utilizadas e nas avaliações propostas. No caso das avaliações, 
tem-se o Universal Design for Assessments (UDA) - Design 
Universal para Avaliação, que estende a proposta do UDL na 
compreensão de conceitos e tenta minimizar a necessidade dos 
AEEs na realização das avaliações, por exemplo, são utilizadas 
imagens associadas aos enunciados para facilitar a compreensão 
dos mesmos por alunos com deficiência auditiva e/ou mental. No 
caso dos vestibulares, o que se tem observado no Brasil é a 
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disponibilização de intérpretes de Libras, disponibilização de 
provas ampliadas ou em Braille, respaldo legais sobre o local da 
prova diante de aspectos da deficiência física e/ou mobilidade 
reduzida. Entretanto, poucos avanços em termos semânticos sobre 
o entendimento dos enunciados das avaliações. 

O uso de currículos projetados com o UDL tem o potencial de 
fornecer novas e diferentes formas de envolver os alunos, 
aumentando o seu interesse e diminuindo a evasão escolar. 
 
O UDL também pode ser considerado com um subsistema do 
Design Instrucional, uma forma de planejamento mais ampla 
voltado para o uso das tecnologias na educação. No Brasil, 
quando se fala em Educação a Distância (EaD), o profissional 
designer instrucional, cuja profissão foi regulamentada pela 
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) em 2009, tem sido 
incluído em muitas instituições nas equipes multidisciplinares de 
cursos, apesar do processo Design Instrucional já existir desde a 
década de 60, inicialmente com uma abordagem 
comportamentalista, mas que hoje faz uso de diferentes 
abordagens pedagógicas, dentre elas, levando-se em consideração 
a questão do contexto, aprendizagem significativa e colaboração. 
Um conceito para Design Instrucional está relacionado “[...] ao 
processo sistemático e reflexivo de traduzir princípios de 
aprendizagem e instrução em planos de materiais didáticos, 
atividades, recursos, informação e avaliação” [18]. 

3. METODOLOGIA 

Segundo Barbier [2] a pesquisa-ação, cujo crescimento se deu a 
partir da década de 90 para 2000, é “uma atividade de 
compreensão e explicação da práxis dos grupos sociais por eles 
mesmos, com ou sem especialistas em ciências humanas, com o 
fito de melhorar essa práxis”. Apesar da ênfase dada a ação a 
pesquisa-ação necessita, como qualquer outra metodologia de 
pesquisa, gerar conhecimento. Para tanto é necessário a interação 
entre os participantes, a negociação dos objetivos da pesquisa e a 
conscientização de todos que nem sempre irá existir consenso. 

O funcionamento por meio de ciclos de ação / reflexão / ação deve 
envolver os interessados por meio da divulgação e da escrita sobre 
alguns dos resultados obtidos e novas ações necessárias, é a partir 
daí que se constrói o conhecimento e este processo leva tempo, 
portanto, merece uma atenção especial do pesquisador. Os 
resultados pode ser apontamentos de caminhos, pois a pesquisa-
ação tende a ser algo contínuo e uma pesquisa acadêmica possui 
prazos para encerramento. 

É comum termos dados quantitativos (censos, indicadores, 
frequência, etc.) e qualitativos. Na pesquisa-ação podem ser 
realizadas, reuniões, entrevistas, roteiros, registros do que está 
sendo dito. Tem-se diversas tecnologias de informação e 
comunicação que apóiam o registro das discussões, tais como: 
vídeo, áudio, e-mails, fóruns de discussão e redes sociais. Uma 
das questões mais importantes da pesquisa-ação é saber codificá-
la.  Segundo Miranda e Resende [11] a pesquisa-ação assume uma 
postura mais explicativa (experimental) ou algo mais 
compreensiva (fenomenológica ou dialética). 

Sabe-se que os problemas educacionais são emergentes e que 
exige um novo saber do professor. No caso da exploração sobre o 
UDL, a pesquisa-ação torna-se uma metodologia adequada. Nesse 
artigo a pesquisa se deu por um grupo focal formado por três 
professores que se reuniram durante seis meses, duas horas por 

semana no período de Outubro/2013 a Abril/2013 para 
discussões, ações e reflexões em torno da implantação do UDL 
em um curso de capacitação de Práticas da Educação a Distância 
para Professores, com carga horária de 208 horas. Esse curso, 
normalmente, oferta turmas com 50 ou 100 vagas, dependendo do 
número de novos cursos a serem ofertados e da quantidade de 
professores que requerem a formação em EaD. 

Todas as reuniões foram gravadas, transcritas e depois discutidas 
com o grupo para a tomada de decisões sobre os ciclos da 
pesquisa-ação, composto pelas seguintes fases: definição de um 
problema, pesquisa preliminar, hipótese, desenvolvimento de um 
Plano de Ação, implementação do Plano de Ação, coleta de dados 
para avaliação dos efeitos da implementação do plano, avaliação 
do Plano de Intervenção e comunicação dos resultados. O plano 
de ação elaborado em uma das etapas dos ciclos da pesquisa-ção é 
apresentado no Quadro 2: 

Quadro 2. Plano de Ação desenvolvido pelo Grupo Focal 

Atividade 

Avaliar os mapas de atividades e incorporar princípios da 
UDL (conteúdo, atividades e motivação).  

Convidar alunos surdos e cegos para a realização da 
Capacitação de Práticas da Educação a Distância para 
Professores na modalidade a distância. 

Apresentar os principais problemas dos alunos com 
deficiência no ensino superior aos professores envolvidos na 
capacitação. 

Criar texto alternativo para as imagens do material textual 
digital. 

Verificar questões de acessibilidade para acesso ao curso. 

Verificar questões de acessibilidade na sala virtual criada no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Moodle. 

Criar e testar uma solução para videoaulas no formato da 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para surdos. 

Testar a WebConferência para incluir tradutor de Libras em 
um tamanho menor do que a imagem de quem estiver 
apresentando. 

Gravar áudio explicativo para as agendas disponíveis a cada 
início de semana, contemplando os objetivos da semana, as 
leituras disponíveis e as atividades propostas. 

Criar atividades com reportagens atuais e/ou estudo de casos. 

Planejar estratégia para identificar os alunos com dificuldade 
e/ou com muita facilidade de forma a não desmotivá-los. 

 

3. ANÁLISE DO PROCESSO DE 
IMPLANTAÇÃO DO UDL 
A estrutura do curso está organizada em 13 semanas e além do 
encontro presencial de oito horas, contempla as seguintes 
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disciplinas: Ambiente Virtual de Aprendizagem - 60h, 
Fundamentos da Educação a Distância - 30h, Planejamento para 
Educação a Distância - 60h, Tecnologias da Informação e 
Comunicação - 20h  e Mídias para Educação a Distância - 30h 
(Quadro 3). 
 
Quadro 3. Disciplinas, ementas e carga horária do curso de 
Capacitação de Práticas da Educação a Distância 

DISCIPLINAS EMENTA 

Encontro Presencial Fundamentos de EaD, Organização 
estrutural e pedagógica dos cursos do 
Ifes. 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Definição de ambiente virtual de 
aprendizagem. Recursos disponíveis: 
lições, tarefas, questionários, fóruns, 
chat, wiki e glossário. Utilização e 
Edição Moodle. AVA e a 
metodologia do Ifes. 

Fundamentos da 
Educação a 
Distância 

Definições Gerais. Histórico da EaD. 
Educação Presencial versus a 
Distância. Legislações relacionadas à 
EaD. Equipe Multidisciplinar. 
Metodologia de EaD. 

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 
(TICs) 

Definições gerais. Comunicação 
síncrona e assíncrona. Principais 
TIC. Importância das TIC na EaD. 

Planejamento e 
Elaboração de 
materiais 
instrucionais para a 
Modalidade a 
Distância 

Definições gerais. Tipos de materiais 
instrucionais. Objetivos da 
aprendizagem. Avaliação, 
Importância do feedback 
(retroalimentação). Procedimentos de 
ensino. Linguagem utilizada nos 
materiais instrucionais. Elaboração 
de Mapa de Atividades. Iconográfica. 
Indicadores de qualidade na 
elaboração de materiais instrucionais. 

Mídias para EaD Definição sobre as principais mídias: 
vídeos, tutoriais, animação e 
imagens. O uso das mídias na EaD. 
Planejando o uso de mídias. 

 

 Na Figura 2 apresenta-se a organização inicial da sala e parte da 
primeira semana. 

 
Figura 2. Estrutura da Sala Virtual do Curso no Moodle 

Fonte: Cead/Ifes 
 

• Elementos padronizados na sala: 'Orientações Iniciais', que 
possui um texto de boas-vindas, dinâmica da disciplina e em 
alguns cursos, o vídeo de apresentação. No caso da 
capacitação, todo o curso fica em uma sala, ou seja, tem-se as 
cinco disciplinas em uma mesma sala do Moodle e a cada 
início de disciplina o vídeo de apresentação do professor é 
inserido. Tem-se também, 'Notícias e Atividades 
Permanentes', onde ficam o Fórum para conversa informal 
(Hora do Cafezinho) e o Fórum de Notícias. Nesse espaço 
também disponibiliza-se o horário de atendimento síncrono 
(uma hora por semana) com o tutor a distância e o recurso de 
Chat para esse atendimento. 

• Organização das Semanas: cada semana inicia-se com uma 
agenda descrevendo todas as leituras e/ou atividades que 
deverão ser realizadas, indicando prazos, recursos utilizados e 
pontuação atribuída. Abaixo das agendas, tem-se uma 
sequencia lógica sobre as leituras e as atividades a serem 
realizadas de acordo com especificação feita na agenda da 
semana. Ao final de cada semana existe um 'Fórum de 
Dúvidas da Semana", criado para ser um canal compartilhado 
sobre determinado assunto em um mesmo espaço. Muitos 
alunos esclareciam suas dúvidas apenas por mensagem e, 
neste caso, a informação ficava apenas entre o aluno e o tutor. 
Ao usar um fórum específico, cria-se uma rede compartilhada, 
onde os próprios alunos podem ajudar uns aos outros com a 
mediação do tutor quando necessário.  

• Parada Obrigatória: alguns cursos, dependendo de sua carga 
horária possuem uma semana para 'Parada Obrigatória', nesse 
momento os alunos podem colocar as atividades em dia ou até 
mesmo dar uma pausa nos estudos. 

• Biblioteca Virtual: ao final das semanas, existe um espaço 
denominado de 'Biblioteca Virtual' com vários links de sites 
interessantes e leituras complementares. 

Até a implementação da sala virtual no Moodle, o curso ou 
disciplina passa por um planejamento detalhado, iniciado a partir 
do Mapa de Atividades. Esse Mapa constitui-se no plano de 
ensino composto por: informações gerais sobre a disciplina (carga 
horária, período, ementa e objetivo geral) e uma matriz, 
organizadas por semana. Essa matriz está detalhada em: tema, 
subtema, objetivos específicos, atividades (presenciais e a 
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distância), informação sobre a atividade ser teórica ou prática, tipo 
de recurso utilizado, pontuação, percentual de correspondência da 
carga horária e observações gerais. Ao final apresenta-se as 
ferramentas / softwares a serem utilizados e as bibliografias da 
disciplina. 
 
Todo o planejamento de um curso e/ou componente curricular é 
feito entre o docente, o designer instrucional e/ou pedagogo do 
curso. Na pesquisa devido a falta de um profissional UDL, o 
designer instrucional do curso fomentou as discussões acerca da 
implantação do UDL. 

A partir dos mapas de atividades de ofertas anteriores foi sugerido 
aos professores para verificar a possibilidade de implementação 
do UDL. Mesmo após a explicação das diretrizes do UDL, os 
professores não conseguiram construir o mapa de atividades de 
maneira adequada, assim, optou-se em discutir semana a semana 
com todo o grupo de professores, surgiram questões ligadas de 
maneira direta e indireta ao UDL, mas que contribuiram para 
promover melhorias no curso, do ponto de vista dos docentes. 

Mesmo sendo disciplinas separadas é importante fazer 
interligações sobre as outras disciplinas, seja por um vídeo, um 
texto, ou qualquer outro tipo de mídia. Outra questão é que tem 
gente que vai direto nas atividades e não passa pelas leituras, 
muito espertinho, mas qualquer coisa com relação a 
obrigatoriedade, vai de contra a escola aberta a distância - Célio 
(17/12/12) 

Uma das questões do UDL é permitir a flexibilização, tanto para a 
construção do conhecimento quanto para as atividades e as 
avaliações propostas. Essa questão foi muito polêmica, pois de um 
lado a maioria do grupo concordava que, no sentido de construção 
do conhecimento, vale diversificar e flexibilizar sobre as mídias / 
recursos utilizados, entretanto, para as avaliações as discussões 
giraram em torno do 'depende' do objetivo da disciplina e/ou 
atividade. Por exemplo, no caso de permitir que atividades em 
grupo sejam realizadas individualmente, alguns professores 
disseram que esta postura retiraria do aluno a necessidade de 
aprender a trabalhar em grupo, por mais que a motivação de 
alguns alunos possa ser em torno da atividade individual. 

O aluno precisa aprender a trabalhar em grupo, esse também é o 
papel da escola. Eu até posso abrir mão de algumas atividades 
serem individuais, mas em determinado momento, elas terão que 
ser em grupo. Temos que ser flexível e democrático, mas em um 
espaço de formação as pessoas temos também que discutir, 
'quebrar o pau'. Se eu não fizer isso enquanto professor, quem irá 
fazer? A sociedade não faz e acho que este é o meu papel 
enquanto professor - Célio (17/12/2013) 

Eu não posso corrigir a redação de um aluno guarani, de mesma 
forma de um aluno nativo da língua portuguesa - Célio 
(17/12/12) 

Gardner trabalha com as ideias de inteligências múltiplas, ou 
seja, tem um desenvolvimento acentuado para determinada área. 
E você tem que dar conta que ele ao ser avaliado, por exemplo, 
se for só pela língua escrita, podemos beneficiar um grupo de 
alunos. Por outro lado é função da escola tirar o sujeito de uma 
posição A para B, como a UDL pensa isso? - Célio (17/12/12) 

Acho que se um aluno tem maior habilidade para falar. Vamos 
dar a chance de falar e depois transcrever, adequando a escrita - 
Ana (17/12/12) 

Os alunos com deficiência (surdos e cegos), graduandos ou 
graduados, foram convidados por meio de e-mails, redes sociais e 
listas de discussão. O convite foi espalhado por todo o Brasil, 
graças ao apoio de alguns pesquisadores e amigos. Apesar de 
vários retornarem dizendo que o número de alunos com 
deficiência graduados é pequeno, conseguimos a confirmação de 
cinco participantes, sendo: dois com deficiência visual e três com 
surdez.  

É característica da pesquisa-ação a inclusão de referencial teórico 
durante as discussões da pesquisa, observou-se uma necessidade 
de apresentar um panorama sobre as principais questões referente 
à inclusão escolar no ensino superior. Em diversas pesquisas de 
diferentes autores [7], [9], [12], [19] verificou-se as seguintes 
constatações sobre este panorama: 
 

• Uso de materiais digitalizados que dificultam a produção com 
aumento de letras. 

• Postura dos professores diante dos alunos com necessidade 
educacional especial, como por exemplo, posicionar-se frente 
ao aluno para possibilitar a leitura labial. 

• Desconhecimento das universidades sobre deficiência. 

• Dificuldade na realização de trabalhos em grupo devido ao 
sentimento de rejeição. 

• Dificuldade em se relacionar com os colegas da turma. 

• Falta de estrutura física (acesso, iluminação) e sinalizações 
adaptadas nas instalações das universidades. 

• Necessidade de ampliação de prazos para a realização das 
tarefas. 

• Solicitação por vídeos legendados. 

• Falta o atendimento individualizado para os alunos de uma 
maneira geral. 

• Falta de acompanhamento sobre o acesso e a permanência dos 
alunos com necessidades especiais. 

• Falta de profissionais especializados para as particularidades 
de cada aluno (Libras, Braille, orientação e mobilidade, 
tecnologias assistivas). 

• Falta de conhecimento sobre as diferenças entre a proposta de 
inclusão e o atendimento educacional especializado. 

• Falta de propostas de educação especial e/ou educação 
inclusiva nos projetos políticos pedagógicos dos cursos. 

Pensar no UDL é pensar em uma forma de pedagogia acessível, 
não se tem estranhamento se surgirem questões sobre a 
importância da interdisciplinaridade, que atualmente não está ‘no 
auge das discussões educacionais’, mas continua fazendo-se 
necessária na educação, em especial na busca por algo 
significativo ao aluno. Considerando a Rede Afetiva do UDL, no 
caso de cursos na modalidade a distância, deve ser dado uma 
atenção especial na interação entre os atores, por exemplo: aluno-
aluno, aluno-tutor, aluno-conteúdo e tutor-professor, pois a forma 
como acontece esta interação pode ou não motivar o aluno. 

Na Rede de Conhecimento, no contexto do curso, as primeiras 
ações tomadas referiam-se a inclusão de textos alternativos nas 
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imagens e a inclusão de legendas nos tutoriais em que só haviam 
áudio e vice-versa. Além da diversificação nos formatos de 
entrega: digital para impressão, áudio e vídeos, em virtude do 
tempo não para todos os materiais, mas aqueles considerados mas 
relevantes pelo grupo de professores. 

A inclusão do texto alternativo nas imagens do curso também foi 
solicitado e muitos se mostraram receosos em como fazê-las. O 
fato da maioria dos professores não terem experiência anterior de 
alunos com deficiência, em uma de nossas reuniões, foi 
importante apresentar alguns relatos, exemplos de áudiodescrição, 
principais desafios dos alunos com deficiência no ensino superior. 
Ao final os professores sentiram-se mais confortáveis para 
descrever as imagens e houve maior tranquilidade, ao saber da 
contratação de um intérprete de Libras para o curso. O fato de ser 
um curso do Sistema Universidade Aberta do Brasil [17] 
favoreceu a contratação desse profissional por meio de bolsa de 
pesquisa, ao contrário, dos cursos regulares, que requer a abertura 
de um concurso público e isso é um processo que demanda um 
tempo considerável. 

Identificou-se uma série de problemas com relação à inclusão do 
texto alternativo nas imagens. Devido há um problema com o 
backup dos materiais em anos anteriores, perdeu-se os originais 
em formato de arquivo texto (.doc). Fizemos uma série de testes 
com conversores de formato (.pdf) para (.doc), mas cada um 
apresentava um problema diferente, ora cortava-se o texto, ora 
perdia-se uma informação. Ao final encontramos o Adobe 
Acrobat XI Pro [1], que apesar de pago, foi a única ferramenta 
que permitia a inclusão dos textos alternativos das imagens no 
próprio (.pdf).  

As equipes de produção de materiais e de infraestrutura 
tecnológica, do Centro de Educação a Distância da instituição 
pública de ensino, foram informadas sobre a inclusão dos alunos 
com deficiência e de início ficaram muito preocupadas com tempo 
disponível e afalta de recursos humanos com conhecimento 
suficiente sobre acessibilidade. Indicamos algumas referências 
para apoiá-los e apresentamos nossas demandas em termos de 
acessibilidade: navegação no Moodle, inclusão de legendas e/ou 
áudios em algumas mídias, necessidade de texto alternativo. 
Sabemos que acessibilidade vai muito além dessas questões, 
entretanto optamos por algumas questões urgentes como fatores 
indispensáveis no momento. Cabe lembrar que o objetivo deste 
artigo não está diretamente ligada a acessibilidade e sim ao 
planejamento pedagógico com apoio das tecnologias para 
promover um melhor processo de ensino e de aprendizagem 
respeitando os estilos de aprendizagem e facilitando à inclusão 
dos alunos com deficiência. Entretanto, quando trata-se da EaD, a 
acessibilidade de um site torna-se uma premissa básica para a 
oferta de um curso nessa modalidade.  

Foi realizado um teste na utilização da WebConferência com a 
equipe do curso. A opção de deixar disponível o vídeo do 
apresentador e do intérprete de Libras não obteve sucesso, pois 
não era possível visualizar com nitidez os sinais realizados com as 
mãos e as expressões faciais da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). Esse fato ocorreu devido a problemas de conexão, por 
isso, optou-se por fechar o vídeo do apresentador, mas ainda 
assim, a falta de nitidez continuou. Utilizou-se a ferramenta 
Adobe Connect Pro, disponibilizada pela RNP às instituições 
participantes do Sistema UAB.  

Nas videoaulas, foi proposta a inclusão de legendas e de tradução 
em Libras. A legenda é importante tanto para os usuários surdos 

que utilizam apenas a língua portuguesa, quanto para os ouvintes 
que por algum motivo não possam utilizar o áudio. Para fazer as 
legendas foi necessário transcrever todos os áudios, na ocasião, 
não encontramos uma ferramenta eficiente para captar o áudio e 
gerar o texto. A ferramenta Transcribe 
(http://transcribe.wreally.com/) mostrou-se bem eficiente, pois de 
maneira simples permitia reduzir a velocidade da fala, facilitando 
o processo de transcrição pelos professores e/ou profissionais da 
equipe de produção. 

Apesar das inúmeras dificuldades encontradas em todo o 
processo, observou-se o quanto à entrada dos alunos com 
deficiência despertou a necessidade e/ou vontade de melhorias em 
todos os processos que envolvem a Educação a Distância (EaD) 
nessa instituição. Os professores (re)planejando cada conteúdos e 
atividade com muito mais senso crítico, sobre os objetivos, a 
clareza e a real necessidade das atividades propostas. A 
atualização dos conteúdos, que vinha sendo minimamente 
modificada, desde a primeira oferta em 2008, foi melhorada com a 
inclusão de reportagens e de artigos mais atualizados sobre a EaD, 
algo que já deveria ter acontecido independente da pesquisa. 

Outra questão muito debatida, foi sobre como identificar os 
alunos com dificuldade e de que forma poderíamos envolvê-los 
para facilitar o seu processo de aprendizagem, algumas sugestões 
do grupo: criar em teste diagnóstico ao final para identificar os 
pontos que realmente não foram compreendidos, permitir a 
continuidade do curso, mas criar condições de recuperar o aluno, 
propondo novas leituras, encontros síncronos e/ou atividades. 
Para os alunos com facilidade, foram criadas atividades mais 
flexíveis, permitindo que eles explorassem mais sua criatividade, 
por meio da criação de outras mídias, para além do texto escrito. 
Na disciplina de Mídias para a Educação a Distância, por 
exemplo, foi inserido vários desafios ao longo do curso como uma 
tentativa de motivar os alunos 'mais avançados' em determinados 
conteúdos. 
 
No processo da implantação do UDL percebeu-se que questões 
atuais podem impactar sobre  'velhos' problemas educacionais, 
independente de questões sobre alunos com deficiência. 
Possibilidades e reflexões sobre a UDL, para um projeto inicial, 
podem ser resumidas da seguinte forma: 
 

• Todo material textual disponibilizado ao aluno deve ter seu 
original em formato .doc, para prover mecanismos de inclusão 
de textos alternativos, impressão em Braille, aumento de fonte 
e edição futura para melhoria contínua do mesmo. 

• Os vídeos devem ter a opção para escolha entre os: 
legendados na língua oficial, áudiodescrição e legendados na 
linguagem de sinais (no Brasil, Libras). Para os surdos a 
possibilidade de controlar a velocidade do áudio também foi 
requisitado. 

• Todos os conteúdos e as estratégias de ensino devem 
apresentar múltiplas formas de representação do 
conhecimento, dentre elas: texto, imagem, áudio e/ou vídeo, 
tanto por meio do uso docente quanto discente. É necessário 
uma formação para apropriação da edição de mídias para 
aqueles que não são 'nativos digitais', utilizando ferramentas 
de fácil utilização. 
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• Todas os materiais utilizados devem ser flexíveis quanto a 
contextualização de aprendizagem e potencializadores para a 
motivação dos alunos. 

• A objetividade na escrita é fundamental para o entendimento 
dos alunos, em especial dos alunos surdos. O uso de 
concetivos, preposições e tempos verbais dificultam o 
entendimento de alguns surdos, neste sentido, vale uma 
comunicação alternativa a estes alunos. 

• As avaliações do processo de ensino e de aprendizagem 
também deve ser oferecida de maneira flexível na forma de 
expressão. 

• A atenção individualizada deve ser dada a todos os alunos, 
seja eles com deficiência, dificuldade na aprendizagem ou 
alunos com extrema facilidade de aprendizado. 

• A promoção de estratégias, a longo prazo, para o 
desenvolvimento de formas de expressão diversa deve ser 
levada em consideração perante aqueles que possuem tal 
dificuldade, salvo nos casos em que o tipo de deficiência não 
permita, por exemplo, a oralidade de um aluno que não fala. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Universal Design for Learning provoca um repensar sobre as 
práticas pedagógicas adotadas, independente da modalidade de 
ensino. Entretanto, a implantação do UDL em um curso a 
distância potencializa o uso das TICs e apresenta-se com uma 
solução possível à Educação Inclusiva. 

Muitos desafios emergem da implantação do UDL no ambiente 
educacional e apesar de uma possível resistência inicial, os 
ganhos obtidos podem ser visualizados a curto prazo. Toda a ação 
provocada pela implantação do UDL faz com que o docente 
repense cada conteúdo e reflita sobre alternativas diversificadas 
para além da escrita, assim como, nas estratégias de ensino e nas 
formas de avaliação. ‘Todos” os alunos são beneficiados, 
independente das questões da deficiência, pois ao encontrar novas 
possibilidades em seu processo de aprendizado eles tendem a uma 
maior motivação, tanto pela superação das dificuldades, quanto 
pela oferta de novos desafios. 

Pensar em uso das TICs, seja para a modalidade presencial ou 
para a modalidade a distância sem uma proposta pedagógica 
integradora como o UDL é investir recursos e conhecimentos para 
uma Educação com característica homogeneizadora e linear que 
ignora valores básicos da diversidade encontrada na sociedade 
brasileira. 
 
O uso efetivo do UDL perpassa por mudanças nos currículos e 
nos conteúdos discutidos nos cursos de formação de professores. 
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ABSTRACT 
The purpose of this paper is to report a preditive evaluation 
methodology of educational softwares focusing the accessibility 
criteria for visually impaired people. This methodology embraces 
concepts of predictive evaluation, focusing on GOMS method and 
intended to teachers who need select and evaluate educational 
softwares. The experimental results with a blind evaluator show 
the methodology has been well received and the evaluation form 
presented in this paper was effective to check the product 
implementability to the outlined goals. We hope this work will 
serve as an instrument of support to the decision-making process 
of choice of accessible software tailored to the needs of 
educational institutions. 

RESUMO 
O propósito deste artigo é relatar uma metodologia de avaliação 
preditiva de softwares educativos com o enfoque em critérios de 
acessibilidade por pessoas com deficiência visual. Este 
instrumento metodológico foca no método GOMS e é destinado a 
docentes com formação em educação inclusiva que precisam 
selecionar e avaliar softwares educativos. Os resultados dos 
experimentos com um avaliador com cegueira mostraram uma boa 
aceitação da metodologia proposta e que a ficha de avaliação 
elaborada neste trabalho foi eficaz para a averiguação de quão 
aplicável um produto pode ser, dentro dos objetivos traçados. 
Acredita-se que este trabalho sirva como instrumento de apoio à 
tomada de decisão no processo de escolha de softwares acessíveis 
adequados às especificidades das instituições de ensino. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.2 [Information Interfaces and presentation]: User Interfaces—
evaluation/methodology, theory and methods, GOMS; 

General Terms 
Experimentation. Theory. Verification. Measurement. 

Keywords 
Educational software evaluation, Accessibility, Visual 
Impairment. 

1. INTRODUCÃO 
Os dados do Censo da Educação Básica [16] revelam a presença 
de mais de 620 mil alunos com algum tipo de deficiência em salas 
de aula comuns (alunos incluídos) e 199 mil alunos em escolas 
especializadas. As estatísticas refletem as mudanças ocasionadas 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional [5], que 
passa a entender que a educação especial deve ser oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, não se limitando a 
estar presente somente em escolas especializadas. 
Desde então as escolas buscam proporcionar a adaptação daqueles 
alunos para a sala de aula comum. Mudanças arquiteturais, 
capacitação de professores e aquisição de instrumentos de 
trabalho e de estudo adaptados buscam garantir a acessibilidade 
no ambiente escolar, conceito definido por Garcia [10] como  
todas as possibilidades usufruídas pelo estudante com deficiência 
que o permitem frequentar e relacionar-se com a comunidade 
acadêmica. 
Os recursos de aprendizagem não devem se restringir apenas a 
brinquedos, livros e ferramentas de calcular e escrever. 
Tecnologias assistivas em dispositivos computacionais como 
tablets, smartphones, computadores e lousas digitais, que tanto 
atraem os alunos por meio de seus conteúdos digitais, simulações 
e atividades interativas, também devem ser levados em 
consideração. 
Outro exemplo de tecnologias digitais comumente utilizadas em 
ambientes educacionais são os softwares educativos. Eles 
proporcionam o desenvolvimento cognitivo do educando através 
das interações e do lúdico.  
Segundo Oliveira, Costa e Moreira [21], o que caracteriza o 
software educativo é o seu caráter didático. Dessa forma ele se 
distingue dos demais, que não foram criados com a finalidade de 
favorecer os processos de ensino-aprendizagem, mas que podem 
ser inseridos no contexto didático, a exemplo dos editores de texto 
e planilhas eletrônicas.  
São exemplo de softwares educativos os CAI (Instrução Assistida 
por Computador), os softwares inteligentes, os tutoriais, as 
simulações e os jogos educativos. 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
Conference’13, December 9 – December 11, 2013, Porto Alegre, RS, 
Brazil. Copyright 2013 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 
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Apesar do avanço tecnológico, o potencial dos softwares 
educativos é frequentemente negado às pessoas com deficiência 
visual. Por vezes os professores não dispõem de informações 
precisas sobre a utilização de um determinado software em turmas 
inclusivas, em consequência da limitada divulgação de 
informações pelos desenvolvedores do software, além da pequena 
quantidade de relatos de experiências e estudos de caso e da 
utilização de instrumentos de avaliação de forma inadequada. 
Mesmo de posse dessas informações, os professores podem se 
sentir inseguros quanto à sua utilização. 
Com base neste contexto, o presente trabalho tem a seguinte 
questão de pesquisa: como auxiliar o docente na escolha e 
aquisição de um software educativo para utilização por pessoas 
com deficiência visual? 
Dessa forma, é proposto neste artigo um instrumento 
metodológico para que professores verifiquem a acessibilidade de 
um software educativo. O mesmo foi organizado em 5 seções, de 
modo que na seção 2 está a fundamentação teórica, onde são 
descritos os conceitos de acessibilidade, as diretrizes e as 
recomendações de acessibilidade, as metodologias de avaliação de 
softwares educativos e a avaliação preditiva, aprofundando no 
modelo GOMS. Na seção 3 é apresentada uma proposta de 
metodologia de avaliação com foco na acessibilidade do software. 
Na seção 4 é relatada a experiência de um estudo de caso do 
software Menino Curioso em que a proposta avaliativa será 
testada. Por fim, na seção 5 são apresentados a conclusão e os 
trabalhos futuros. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A acessibilidade e os softwares educativos 
Entre as décadas de 1940 e 1960 o conceito de acessibilidade 
aparece relacionado às questões físicas e funcionais, como a 
eliminação de barreiras arquitetônicas e reabilitação física e 
profissional. Com o passar dos anos esse conceito foi ampliado 
para outras áreas, entre elas a informática [20]. 
No Brasil o desenvolvimento de software educativo acessíveis à 
pessoas com deficiência visual ainda é pouco difundido, mas não 
é uma novidade. A partir de 1993 alguns destes softwares foram 
desenvolvidos para serem executados no DOSVOX, um sistema 
computacional criado pelo professor José Antonio dos Santos 
Borges da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O DOSVOX é 
formado por um conjunto de programas que utiliza síntese de voz 
para permitir que pessoas com deficiência visual utilizem o 
computador para desempenhar tarefas diversas, como editar 
textos, acessar correio eletrônico, navegar na web e jogar [24]. 
Objetos de aprendizagem acessíveis também são encontrados no 
sítio da Web do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul – IFRS, da cidade de 
Bento Gonçalves [15]. Dentre eles citamos: Tabela periódica, 
Área das figuras planas e Função polinomial do primeiro grau. 
Para cada objeto de aprendizagem há uma versão desenvolvida em 
Flash e outra que pode ser utilizado junto com leitores de tela. 
Outros exemplos podem ser encontrados nos trabalhos do 
Professor Jaime Sanchéz da Universidade do Chile, como o 
desenvolvimento de softwares, jogos educativos e ambientes 3D 
virtuais que utilizam sons espacializados para o desenvolvimento 
da aprendizagem e da cognição de usuários com deficiência 
visual, com destaque aos trabalhos de navegação espacial 
[27][28][29]. 

Apesar desses esforços notáveis, grande parte dos softwares 
educativos existentes ainda não é projetada para o uso por pessoas 
com deficiência visual. Percebe-se que a maioria possui muitos 
textos, imagens e botões. No entanto, como uma pessoa com 
deficiência visual poderia ter acesso às atividades propostas? 
Sendo assim, quais os critérios utilizados para avaliar a 
acessibilidade neste tipo de software? 
Uma metodologia de avaliação de acessibilidade de software 
educativo, além de trazer respostas aos questionamentos feitos, 
traz como benefício a compreensão mais precisa das necessidades 
deste público. 

2.2 Diretrizes e recomendações de 
acessibilidade 
A exemplo do proposto neste artigo, alguns autores propõem 
modelos de avaliação que baseiam-se em de diretrizes e padrões 
de acessibilidade. Antes de tratarmos especificamente as 
abordagens de avaliação no contexto educacional, é importante a 
compreensão das diretrizes apresentadas a seguir. 

Em 1999 o Consórcio World Wide Web (W3C) criou a Web 
Accessibility Initiative (WAI), cujo objetivo é elaborar diretrizes 
para avaliar a acessibilidade de sítios na Web, denominadas Web 
Content Accessibility Guidelines ou simplesmente WCAG 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

A primeira versão (WCAG 1.0) foi lançada em 1999 e incluía 14 
diretrizes e 65 checkpoints. Para cada checkpoint foi atribuído um 
nível de prioridade, entre 1, 2 e 3. Quando uma página Web 
atende aos checkpoints de uma determinada prioridade, um nível 
de conformidade é atribuído (A, AA ou AAA). 

A segunda versão (WCAG 2.0) traz consigo muitas das idéias da 
WCAG 1.0. Os níveis de prioridade foram removidos, mantendo 
somente os níveis de conformidade. Além disso as 14 diretrizes 
deram lugar a 4 princípios de acessibilidade: perceptível, 
operável, compreensível e robusto. 

No Brasil foi criado o Modelo de Acessibilidade do Governo 
Brasileiro, baseado nas diretrizes adotadas em outros países, como 
a WCAG, e devidamente adaptados às necessidades brasileiras. 
Sua finalidade é de fornecer um conjunto de recomendações a 
serem seguidas no desenvolvimento de sítios do Governo 
Brasileiro [6]. 

A norma ISO 9241-171 fornece orientação e especificações de 
ergonomia para um design de software acessível. Ela contém um 
checklist com 142 questões por meio do qual se verifica se um 
produto (seja Web, software de escritório, bibliotecas de sistemas 
e outros) está em conformidade com a norma. Sua utilização é 
destinada aos responsáveis pela especificação, projeto, 
desenvolvimento, avaliação e aquisição de softwares e suas 
plataformas [17]. 

Diretrizes e recomendações de acessibilidade também são 
elaborados por grandes empresas de softwares para os seus 
produtos e tecnologias, como a Adobe [1], a Apple [2], a IBM 
[13], a Microsoft [19] e a Oracle [22]. Elas disponibilizam em 
seus portais os Modelos de Acessibilidade de Produto Voluntários 
(VPAT, Voluntary Product Accessibility Template), documentos 
que contém os requisitos necessários para que um produto esteja 
em conformidade com a Section 508 (adendo à Lei da 
Reabilitação de 1998 americana, que exige que as agências 
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federais utilizem tecnologias de informação e eletrônicas 
acessíveis às pessoas com necessidades especiais) [32]. 

2.3 Metodologias de avaliação de softwares 
educativos 
Avaliar um software educativo significa verificar a sua 
aplicabilidade na educação e como ele ajuda o aluno a construir 
seus conhecimentos e aperfeiçoar sua compreensão de mundo, de 
forma a prepara-lo para a realidade em que vive [8]. Esta é uma 
tarefa que se mostra complexa por envolver uma equipe 
multidisciplinar e diversificados atributos, conforme a natureza e 
os objetivos da avaliação, além de poder ser executada em 
diferentes ocasiões (durante o desenvolvimento do software, na 
sua aquisição ou na sua utilização). 

Em sua pesquisa, Godoi [12] contabiliza 23 instrumentos e os 
classificam em oito categorias, informando a quantidade de cada 
um deles: checklists (4), diretrizes (3), escala de avaliação (1), 
formulários (5), híbridos (2), modelo conceitual (1), questionários 
(2) e sistemas (5). Para este trabalho selecionamos um exemplo de 
cada categoria, citando os trabalhos de Gamez [9], Cronje [12] 
Reeves e Harmon [12], Vieira 0, Campos [7], Squires e Preece 
[30], Gladcheff [11] e Lyra et al [18].  

Gamez [9] desenvolveu a TICESE (Técnica de Inspeção de 
Conformidade Ergonômica de Software Educacional) 
direcionando a sua atenção para a ergonomia de software 
integrada aos aspectos pedagógicos. Por meio de um conjunto de 
critérios e subcritérios de inspeção contidos em formulários com 
270 questões, a metodologia avalia as necessidades dos usuários e 
o efeito da interface sobre eles. 

A metodologia para avaliação da qualidade de software 
educacional de Cronje [12] contém uma matriz sumária em que 
são definidos os objetivos, os profissionais envolvidos, os 
questionários e as ferramentas utilizadas no processo avaliativo. 

Reeves e Harmon [12] propõem duas abordagens de avaliação do 
software. Uma delas foca em 14 dimensões pedagógicas e a outra 
em 10 critérios relacionados à interface do usuário. Estes itens são 
avaliados mediante retas em que uma das extremidades estão os 
conceitos mais positivos e na outra, os mais negativos. Por 
exemplo, o critério pedagógico “filosofia pedagógica” é avaliado 
de instrucionista a construtivista, e a interface “facilidade de uso” 
é avaliado de difícil a fácil. O avaliador marca um ponto na seta 
conforme o seu conceito no item observado e, ao final, os 
interliga. 

Vieira 0 apresenta uma sugestão de formulário a ser preenchido 
pelos professores para registrarem suas observações de um 
software para uso educacional, tanto do ponto de vista técnico 
como pedagógico. Este processo avaliativo deve ser feito antes da 
utilização do software educativo em sala de aula. 

Campos [7] elaborou uma metodologia de avaliação da qualidade 
do software educacional. Esta técnica é usada tanto no processo 
de desenvolvimento quanto na sua seleção. Nele são registrados 
os objetivos, fatores, subfatores, critérios e processos de avaliação 
para que seja realizada a avaliação da qualidade. 

Squires e Preece [30] sugerem uma avaliação preditiva para 
professores, contendo diretrizes e heurísticas, cujo propósito é 
focar no design dos softwares educacionais. Com essa avaliação, 
os professores terão informações suficientes para auxiliá-los na 

escolha do melhor software a ser utilizado pelos alunos ou a ser 
adquirido pela instituição de ensino. 

Gladcheff [11] propõe um instrumento de avaliação na forma de 
questionários para avaliar a qualidade de um produto de software 
educacional de Matemática direcionado ao Ensino Fundamental. 
São utilizados os Parâmetros Curriculares Nacionais e heurísticas 
de usabilidade de um produto de software por meio do paradigma 
“Goal/Question/Metric-GQM” proposto pelo Dr. Victor Basili, da 
Universidade de Maryland, durante a década de 1980. 

Lyra et al [18] apresenta um modelo de um ambiente virtual para 
avaliação e distribuição de software educativo denominado 
Comunidade para Análise de Software Educativo (C.A.S.E.). Este 
ambiente é um ponto de encontro de designers e educadores para 
que eles troquem informações e experiências. É aplicado a 
softwares já concluídos. 

2.4 A avaliação preditiva e o modelo GOMS 
Preece, Rogers e Sharp [23] definem avaliação preditiva como 
aquela em que há a participação de especialistas, que se utilizam 
de heurísticas e de todo seu conhecimento a respeito de um perfil 
de usuário. É considerado um processo rápido, barato e atrativo 
para empresas e visa prever problemas de usabilidade. Geralmente 
não há a participação dos usuários. 
Dentre os modelos de avaliação preditiva foi selecionado o 
modelo GOMS. Este acrônimo representa os seus principais 
componentes: Goals, Operators, Methods e Selections ou, em 
português, Metas, Operadores, Métodos e Seleção. Ele foi 
desenvolvido por Stu Card, Tom Moran e Alan Newell na década 
de 1980 para “modelar o conhecimento e os processos cognitivos 
envolvidos quando usuários interagem com sistemas” [23].  
As Metas correspondem às tarefas que o utilizador deve realizar 
ou o que se deseja alcançar com um sistema. Os Operadores 
constituem as ações do utilizador necessárias para atingir as 
Metas, agrupadas em Métodos. E por último, temos as Regras de 
Seleção, que permitem escolher qual o melhor Método a utilizar 
para atingir uma determinada Meta.  
Na Tabela 1 mostramos um exemplo dos quatro componentes 
desse modelo para uma melhor compreensão e na Figura 1 há um 
diagrama representativo dos componentes. 
Tabela 1 - Exemplo do modelo GOMS de avaliação preditiva 

Meta Fazer uma chamada telefônica via celular 

Operadores clicar no menu principal;  
selecionar o menu contatos;  
selecionar o contato;  
selecionar a opção de efetuar ligação. (Método 1) 

acessar no menu principal; 
digitar o número do contato; 
selecionar a opção de efetuar ligação. (Método 2) 

Ativar a tecnologia de reconhecimento de voz; 
Pressionar o botão Home até ouvir o sinal; 
Falar a palavra “Ligar”, seguido do nome da 
pessoa. (Método 3) 

Seleção Método 2 
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Figura 1 - Modelo GOMS e seus quatro elementos 

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
PROPOSTA 
Neste trabalho avaliamos a acessibilidade de um software 
educativo observando as características das interfaces humano-
computador, pois este é o lugar em que há o contato entre o ser 
humano e o sistema [25]. 
Como instrumento de coleta de dados serão utilizados 
formulários, preenchido pelo o próprio avaliador (no caso, o 
docente) durante a utilização do software educativo. Como esse 
tipo de avaliação pode se mostrar complexa, a capacitação destes 
profissionais em saberes relacionados à educação inclusiva e 
tecnologias assistivas é importante para que a avaliação seja 
eficaz. 
A concepção de avaliação aqui utilizada foi construída com base 
em estudos sobre Avaliação Preditiva, utilizando o modelo 
GOMS. 
A construção do modelo aqui proposto também sofreu influências 
da Linguagem Unificada de Modelagem (UML), esta que é 
utilizada para especificar sistemas orientados a objetos. Dela 
foram extraídos os conceitos de atores, inclusões e extensões [4].  
A Figura 2 sumariza, por meio de um fluxograma os passos a 
serem seguidos para a realização da avaliação. 

 
Figura 2 - Fluxograma do processo de avaliação proposto 

3.1 Visão geral 
Os avaliadores possuem à disposição formulários que contém os 
seguintes campos: Meta, Incluir, Extender, Atores, Elementos 
Observados, Recomendações e Operadores.  
Uma Meta expressa o que se almeja alcançar no software (por 
exemplo, “ler os textos de uma forma confortável” ou “Ter acesso 
a ajuda e documentação em formato acessível”) e devem estar 
direcionadas às necessidades de um Ator, que é a entidade que 
interage com o sistema (conceito semelhante ao presente na 
Linguagem UML). Neste caso são os usuários que utilizam o 
software educativo como as pessoas totalmente cegas, as pessoas 
com baixa visão e as pessoas daltônicas. Cada Meta deve estar 
contida em seu próprio formulário, ou seja, não é permitido em 
um formulário especificar duas ou mais metas. 
Uma Meta faz referência à outra de duas formas: por meio de uma 
Inclusão, quando há a referência a Metas que devem ser 
alcançadas prioritariamente; e por uma Extensão, quando 
referenciam Metas que podem melhorar ou otimizar as atividades 
a serem desenvolvidas.  
Para que uma Meta seja cumprida faz-se necessário realizar 
algumas ações e atender a alguns requisitos, representados por 
Operadores. Por exemplo, para a Meta “ler os textos de uma 
forma confortável”, cujo Ator será um usuário com baixa visão, 
podemos ter como Operadores: “verificar se tamanho do texto 
pode ser ajustado”, “verificar se o software usa recursos para 
ampliar de caracteres” e “verificar se o software dispõe de fontes 
especialmente desenvolvidas para pessoas com deficiência 
visual”, dentre outros. 
Tanto as metas quanto os operadores devem conter um código, a 
fim de facilitar sua identificação se for necessário fazer referência 
aos mesmos. Paras as metas recomenda-se utilizar a expressão ME 
+ identificador (ME01 e ME02, por exemplo) e para os 
operadores a expressão OP + identificador (OP1 e OP2, por 
exemplo). 
Os Operadores são classificados em uma Escala de Prioridade. A 
prioridade alta representa uma ação indispensável para atingir a 
Meta. A prioridade média é considerada importante e a prioridade 
baixa é opcional ou simplesmente cosmética, usada para facilitar o 
cumprimento da Meta. 
Um conjunto de Operadores é denominado Método. Se métodos 
distintos são elaborados para um mesmo operador, então faz-se 
necessário uma regra de Seleção para definir aquele que melhor 
foi especificado. 
No campo Elementos são assinalados os itens, dentre gráficos, 
navegação, cor, texto, som e periféricos de entrada, que são 
observados durante o processo de avaliação.  
No campo Recomendações citamos os documentos, diretrizes e 
guias de referência de acessibilidade utilizados na elaboração dos 
Operadores, como a Web Content Accessibility Guidelines – 
WCAG, voltada para o ambiente Web [31]; a e-Mag, modelo de 
acessibilidade do Governo Eletrônico; e a Section 508 Standards 
for Software Aplications e Operation Systems, voltada às 
aplicações e sistemas operacionais.  
Salientamos que, mesmo estes documentos contenham diretrizes 
que são aplicadas em um ambiente específico (como a Web), é 
possível aplicar algumas delas em softwares desenvolvidos para 
outras plataformas (como a Desktop), uma vez os elementos que 
constituem as interfaces são similares entre si. 
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Por fim, após utilizar este modelo de avaliação para um 
determinado software educativo, é recomendável que este passe 
por uma avaliação pelo usuário deficiente visual, pois a proposta 
apresentada não visa excluir a participação do mesmo no processo 
avaliativo. 

4. ESTUDO DE CASO – O SOFTWARE 
MENINO CURIOSO 
No intuito de testar a metodologia proposta e verificar se a mesma 
funciona de maneira adequada e identificar problemas, foi feito 
um estudo de caso com um software educativo disponível 
gratuitamente na internet: o Menino Curioso [3].  

Este software foi desenvolvido pelo professor José Antonio dos 
Santos Borges (UFRJ) e destinado à crianças do pré-escolar ao 
quarto ano do Ensino Fundamental e alunos que estão em 
processo de letramento e aquisição do código linguístico. 

Os alunos têm à sua disposição onze atividades que trabalham a 
formação de palavras, conceitos matemáticos e raciocínio lógico: 
Combinum, Continha, Figurinhas, Labirinto, Liga Pontinhos, 
Monta Cena, Quadro de Letras, Quebra Quebra, Inventor, 
Embaralha e Letrinhas [14]. 

O software Menino Curioso é voltado para videntes. Porém uma 
versão do módulo Letrinhas também está presente em uma versão 
acessível no ambiente DOSVOX, sob o nome de Letravox, que 
serviu de motivação para averiguar se a versão deste módulo com 
interface gráfica é acessível também a pessoas com deficiência e 
se outros módulos também tem potencial de serem utilizados por 
este público. 

4.1 Avaliador 
Como avaliador foi convidado um pedagogo e professor de 
informática da Associação de Cegos do Estado do Ceará com 
cegueira (Figura 3). Sua escolha foi feita com base na sua 
formação, em que o mesmo possui experiências tanto em sala de 
aula quanto em informática, garantindo assim uma avaliação 
precisa e a captação de informações que indicam as reais 
necessidades dos usuário com deficiência visual, tanto em nível 
pedagógico quanto tecnológico. 

 
Figura 3 - professor avaliando o Menino Curioso 

4.2 Ambiente computacional 
A avaliação foi feita no Projeto de Acessibilidade Virtual do 
Instituto Federal do Ceará (IFCE). Estava à disposição do 
avaliador fones de ouvido e um laptop equipado com o 
processador Core i3 com 4gb de RAM executando o sistema 
operacional Windows XP de 32 bits.  

Verificou-se que o software Menino Curioso é incompatível em 
ambientes de 64 bits e que ele não exige uma máquina robusta, 
podendo ser executado em sistemas operacionais antigos como o 
Windows 98. 

4.3 Instrumentos 
Para verificar se as Metas estão sendo alcançadas é utilizado um 
sistema de pesos para os operadores, com base na relação 
matemática entre razão e proporção por meio de um objeto de 
aprendizagem chamado Gangorra Interativa idealizado por Sales 
[26].  
O objeto de aprendizagem simula uma gangorra, semelhante a 
encontrada em praças, escolas e playgrounds. Ela é constituída 
por uma vareta onde há um parafuso no centro de gravidade da 
mesma e são fixados ganchos a cada 2 cm, em cada lado, onde são 
distribuídos pesos. Por meio deste aparato os participantes que 
interagem com este objeto são desafiados, por meio de situações-
problema, a deixar a gangorra em equilíbrio. 
Imagina-se que um dos lados dessa gangorra representa os 
operadores atendidos e o outro representa o operador não 
atendido. Aplica-se ao operador de prioridade alta um peso 3; ao 
operador de prioridade média aplica-se o peso 2 e um operador de 
prioridade baixa tem peso 1. O peso total de um lado da gangorra 
é obtido através do somatório da quantidade de operadores de 
uma determinada prioridade multiplicada pelo seu respectivo 
peso. 
A equação a seguir foi elaborada para uma melhor compreensão 
do instrumento de avaliação. 

Pt = (nopa * 3) + (nopm * 2) + (nopb * 1) 
Em que: 
Pt = peso total de um lado da balança; 
Nopa = número de operadores de prioridade alta; 
Nopm = número de operadores de prioridade média; 
Nopb = número de operadores de prioridade baixa. 
Distribuindo os pesos na balança verifica-se para qual lado a 
balança tende a descer. Este será o indicativo de que a Meta está 
mais próxima de ser atendida ou não. 

4.4 Procedimento 
Foram avaliados três módulos do software Menino Curioso: 
Letrinhas (programa ensina o alfabeto à criança a partir de 
historinhas), Figurinhas (jogo da correspondência entre letra e 
figura) e Quebra Quebra (quebra-cabeças de imagens).  
Para cada um deles criaram-se três Metas e, por conseguinte, três 
fichas de avaliação: ME01 – Ter acesso ao Software Educativo 
por meio de diversos dispositivos de entrada; ME02 – interagir 
com o SE mediante um áudio compreensível; ME03 – Navegar no 
software sem dificuldades, barreiras ou limitações.  
Os operadores de cada meta foram elaborados a partir das 
recomendações de acessibilidade Section 508 e WCAG, que são 
citados no campo “Recomendações". 
As metas contém os elementos que serão observados em cada 
módulos (neste caso, os dispositivos de entrada, som e navegação) 
e a relação de inclusão e extensão entre as metas. 
As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam em detalhes as metas ME01, 
ME02 e ME03, respectivamente. 
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Tabela 2 - Meta ME01 

Meta ME01 - Ter acesso ao software por 
meio de diversos dispositivos de 
entrada 

Operadores OP01 - permite acesso via teclado 
comum; 
OP02 - permite acesso via teclado 
Perkins 

Recomendação Section 508 Reference Guide: Section 
1194.21- Criteria A 

Elemento observado Dispositivo de entrada 

Incluir - 

Extender - 

 
Tabela 3 - Meta ME02 

Meta ME02 - interagir com o software 
mediante áudio compreensível 

Operadores OP03 - Checar se o áudio não possui  
ruídos ou atrasos; 
OP04 - Checar se a velocidade do som  
pode ser ajustada; 
OP05 - Checar se é possível modificar 
as características da voz; 
OP06 - Checar se os áudio não contém 
siglas e palavras complexas em demasia 

Recomendação WCAG 2.0: Success Criteria 1.4 

Elemento observado Som 

Incluir - 

Extender - 

 
Tabela 4 - Meta ME03 

Meta ME03 - Navegar no Software sem 
dificuldades, barreiras ou limitações 

Operadores OP07 - Checar se o Software lhe 
informa  
sobre a sua posição atual; 
OP08 - Checar se é possível navegar 
sem 
a presença de um instrutor; 
OP09 - Checar se é possível voltar para  
o menu principal. 

Recomendação WCAG 2.0: Success Criteria 2.4 

Elemento observado Som, navegação 

Incluir ME01 

Extender ME02 

 

A primeira Meta a ser avaliada foi a ME01. Deu-se prioridade à 
esta Meta pois o usuário de computador com cegueira não utiliza 
o mouse em suas atividades, mas sim o teclado.  
Para realizar a ME03 é necessário implementar primeiramente a 
ME01, sem a qual a sua realização não será possível. Também 
podemos utilizar os resultados da ME02 para que a navegação 
possa ser facilitada. A figura 4 ilustra as inclusões e as extensões 
das Metas. 

 
Figura 4 - Representação da Inclusão e Extensão das Metas 

usando modelagem UML 
Das três atividades o avaliador afirmou que somente o módulo 
Letrinhas atendeu à Meta proposta. Como as demais metas 
precisam que o avaliador interaja com o software (que não 
oferecia suporte ao teclado nestes módulos), não foi possível 
avaliar as metas ME02 e ME03 no módulo Figurinhas e Quebra 
Quebra. 

4.5 Resultados e discussão 
As fichas de avaliação do módulo Letrinhas estão ilustradas pelas 
Tabelas 5, 6 e 7. Os operadores foram formulados pelo autor deste 
artigo após consulta às recomendações de acessibilidade. 
Posteriormente os operadores foram apresentados a um 
profissional especialista nesta área para que fossem validados. 

Tabela 5 - Ficha de avaliação do módulo Letrinhas - Meta 
ME01 (construção própria) 

Meta ME01 – Ter acesso ao software por meio de 
diversos dispositivos de entrada 

Incluir Não há Extender Não há 

Atores Cego 

Elementos observados Dispositivo de entrada 

Recomendação Section 508 – Section 1194.21 – Criteria A 

Método 

Operador Prioridade Atendido 

OP01 - Checar se o software permite 
acesso ao teclado comum 

alta Sim 

OP02 - Checar se o software permite 
acesso via teclado Braille no padrão 
Perkins 

baixa não 
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Tabela 6 - Ficha de avaliação do módulo Letrinhas - Meta 
ME02 (construção própria) 

Meta ME01 – Interagir com o software mediante 
áudio acessível 

Incluir ME01 Extender Não há 

Atores Cego 

Elementos observados som 

Recomendação WCAG Recomendação 1.4 

Método 

Operador Prioridade Atendido 

OP03 - Checar se o áudio não possui 
ruídos ou atrasos 

alta Sim 

OP04 - Checar se a velocidade do som 
pode ser ajustada 

baixa não 

OP05 - Checar se é possível modificar 
as características da voz (masculina, 
feminina, infantil, robotizada) 

baixa Não 

OP06 - Checar se o áudio não contém 
siglas ou palavras complexas em 
demasia 

alta sim 

 
Tabela 7 - Ficha de avaliação do módulo Letrinhas - Meta 

ME03 (construção própria) 
Meta ME03 – Interagir com o software mediante 

áudio acessível 

Incluir ME01 Extender ME02 

Atores Cego 

Elementos observados som 

Recomendação WCAG Recomendação 2.4 

Método 

Operador Prioridade Atendido 

OP07 - Checar se o software lhe 
informa sobre sua posição atual 

alta não 

OP08 - Checar se é possível navegar 
sem a presença do instrutor 

alta sim 

OP09 - Checar se é possível voltar para 
o menu inicial 

alta não 

 
Com as fichas devidamente preenchidas, partimos para a 
avaliação das Metas utilizando o sistema de pesos e a metodologia 
aplicada no objeto de aprendizagem Gangorra Interativa (figuras 
5, 6, e 7). 
Ao consultar as imagens, verificamos que os resultados indicam 
que duas das três metas destinadas ao usuário com cegueira foram 
alcançadas. Assim constatamos que o módulo analisado possui 
um alto nível de acessíbilidade. 
 

 
Figura 5 - Avaliação das Metas do módulo Letrinhas - ME01 

 

 
Figura 6 - Avaliação das Metas do módulo Letrinhas - ME03 

 

 
Figura 7 - Avaliação das Metas do módulo Letrinhas - ME03 
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Ao fim do preenchimento das fichas o avaliador apontou os 
seguintes problemas que levaram os operadores a não serem 
atendidos. 
- Há momentos em que as vozes dos personagens se confundem; 
- O áudio (diálogos e músicas de fundo) não descreve em detalhes 
o que está acontecendo na cena, nem o tempo nem o espaço em 
que se passa. 
- Quando há a mudança de tela o software não fala o nome da tela 
atual. 
- O software não informa como sair da atividade em uso. 
- A tecla ESC deveria sair da atividade atual e voltar ao menu 
principal, mas esta encerra o programa. 
Vale ressaltar que ainda é importante a elaboração de fichas de 
avaliação e de metas para os usuários com baixa visão. Assim, um 
software será dito acessível quando as fichas de avaliação 
elaboradas para pessoas com deficiência visual e para pessoas 
com visão normal tenham suas metas alcançadas. 
O uso de múltiplos avaliadores torna a avaliação mais 
significativa, já que é muito difícil para um único avaliador ser 
capaz de encontrar todos os problemas de acessibilidade. 

5. CONCLUSÃO 
Verificou-se que o instrumento de avaliação proposto é 
importante para a coleta de informações, possibilitando que os 
objetivos propostos para este trabalho foram atingidos.  
A partir dos resultados da avaliação nós iniciou-se uma 
remodelagem dos módulos Figurinhas e Quebra Quebra para uma 
versão acessível para a Web usando HTML5, Javascript e CSS. 
Como trabalhos futuros realizaremos incrementos e testes com as 
novas versões, com posterior publicação do código-fonte. 
Como desdobramento deste trabalho está a criação de um sistema 
Web que automatize e simplifique o processo de avaliação. 
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ABSTRACT 
This article discusses issues related to technological mediation in 
Thematic Social Networks among individuals with visual or 
auditory impairments and without deficits. To do this, it is 
necessary to understand the mode of perception of the involved 
actors, necessary characteristics of the environment and 
technologies that expand access. From this, was proposed the 
MORIC Model that followed WCAG accessibility guidelines, the 
UWE methodology (Models for Adaptive Hypermedia Systems 
development) and also recommendations of the TEHCo Model. 

 
RESUMO 
Este artigo discute questões relacionadas à mediação tecnológica 
em uma Rede Social Temática para indivíduos com déficits 
visuais, auditivos e sem déficits. Para isso, é preciso entender o 
modo de percepção dos atores envolvidos, características 
necessárias do ambiente e tecnologias que ampliam o acesso. A 
partir disso, foi proposto o Modelo MORIC que seguiu as 
diretrizes de acessibilidade do WCAG, a metodologia da UWE 
(Modelos para a elaboração de Sistemas Hipermídia Adaptativos) 
e recomendações oriundas do Modelo TEHCo.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.5 [Information Interfaces and Presentation]: User-centered 
design. 

Termos Gerais 
Human Factors. 

Palavras Chaves 

Acessibilidade; Comunidades de Prática; RST; WCAG. 
 

1. INTRODUÇÃO 
No processo de obtenção de conhecimento ainda há uma grande 
diferença entre pessoas com deficiência (PcD) e as pessoas sem 
deficiência em função das facilidades de acesso às diferentes 
modalidades captadas pelos cinco sentidos e ao fato da Web estar 
estruturada para dar preferência para os estímulos visuais. Além 
disso, as pessoas com algum tipo de deficiência necessitam de 
tecnologias que façam a mediação entre elas e o conteúdo 
disponibilizado. 

As TICs disponíveis hoje no mercado permitem oferecer 
primariamente, além de um mesmo conteúdo em diferentes 
formatos para atender diferentes necessidades, formas de interação 
com o conteúdo digitalizado e ainda facilitar a comunicação entre 
as PcD ou sem deficiências, evitando as sombras psicológicas 
identificadas no trabalho de Obregon [1]. Todavia, não 
solucionam em definitivo toda a dificuldade.  

Comunidades online, como as redes sociais, são ambientes muito 
propícios para a troca de experiências e pela busca da resolução 
de problemas. É importante que essas comunidades sejam criadas 
para oferecer diversas oportunidades para comunicação e 
interação social entre os usuários e o desenvolvimento de novas 
tecnologias poderá assegurar um acesso efetivo de PcD e idosos 
[2]. 

Conforme Paciello [3], se a Tecnologia da Informação (TI) é 
acessível, ela pode promover melhorias na qualidade de vida das 
PcD ao ampliar suas independências e suas habilidades para 
participar da força de trabalho. Entretanto, se a TI não é acessível, 
além de isolar as PcD, ela pode discriminá-las como participantes 
ativos da Sociedade do Conhecimento. Ou seja, o acesso à 
informação via tecnologia tem reflexos diretos na autoestima das 
pessoas com deficiência. Os argumentos deste autor são aplicáveis 
diretamente aos ambientes que apoiam a formação de 
comunidades sociais. Ainda segundo este autor, a Web está 
vivendo uma dicotomia, pois de um lado ela é altamente 
interativa, com tecnologias avançadas que incrementam a 
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comunicação e a colaboração, de outro ela possuí, ainda muitas 
vezes, uma interface de usuário complexa, pouco intuitiva e que 
dificulta o seu uso por muitas comunidades, especialmente 
aquelas formadas por PcD. 

A acessibilidade em ambientes de aprendizagem na Web, pela sua 
complexidade, não se esgota com as atuais tecnologias e mostra 
que ainda há relevantes estudos a serem realizados. Dentre esses 
estudos, está o entrave ocasionado pelas tendências de formação 
de subgrupos de pessoas com o mesmo tipo deficiência dentro de 
uma Comunidade de Prática (CoP) virtual por conta das 
dificuldades de comunicação, especialmente com aquelas de outra 
deficiência e com pessoas não deficientes. Subgrupos fechados, 
dentro de uma CoP podem inviabilizá-la, porque atuam como 
bloqueadores do livre trânsito de informações e de 
compartilhamento de conteúdos, valores, objetivos, afetividades, 
etc. Parece, à primeira vista, ser o papel dos mediadores humanos 
tal tarefa, impedir que eles se formem, mas pode-se imaginar que 
esse papel também poderia caber ao próprio ambiente 
tecnológico.  

Desse modo, ao assegurar que as PcD tenham acesso ao conteúdo 
de um ambiente inclusivo, tendo a sua individualidade valorizada 
e explorando sua capacidade, às vezes reprimida, de ter acesso ao 
conhecimento compartilhado em uma CoP, emerge a seguinte 
pergunta de pesquisa:  

Como favorecer a mediação tecnológica no âmbito de uma Rede 
Social Temática Inclusiva, a fim de facilitar a aproximação entre 
PcD e sem deficiência durante o processo de navegação? 

2. ACESSIBILIDADE NA WEB 
As barreiras para a comunicação entre as PcD sofreram 
modificações com a inclusão desse novo espaço denominado Web 
que amplia não somente a comunicação, mas também uma maior 
interação entre as pessoas. Entretanto, caso os websites, 
tecnologias ou ferramentas sejam mal projetadas, essas barreiras 
ainda excluirão grande parcela de usuários.  

O termo acessibilidade na Web significa que PcD podem usar os 
recursos disponíveis na Web, tornando possível também que essas 
pessoas colaborem com as suas potencialidades para o 
desenvolvimento de toda a Web [4].   

Seale [5] vai mais além ao investigar a acessibilidade em um 
ambiente de ensino. Por meio de outros estudos apresentados pela 
autora, constata-se que os alunos com deficiências reduzem 
consideravelmente o seu nível de stress e ansiedade quando atuam 
em um grupo de trabalho formado por professores, supervisores e 
funcionários na busca por identificar novos caminhos para 
favorecer suas potencialidades diante de suas necessidades. 

2.1. Vantagens 
Com a inclusão das PcD na Web, a utilização do mouse nem 
sempre é possível e o teclado acaba assumindo esta função. 
Entretanto, se a página não é codificada adequadamente, a 
possibilidade do uso de outros dispositivos de entrada e saída 
pode ficar comprometida. Para o W3C [6], a acessibilidade na 
Web significa que as PcD podem compreender, navegar, perceber 
e interagir com a Web através do uso de tecnologias assistivas, 
além de contribuir com ela, já que agora os usuários não são mais 
apenas leitores de conteúdo, mas também produtores em massa 
através dos blogs e sistemas gerenciadores de conteúdo ou CMS 
(Content Management Systems). 

Uma Web acessível possibilita que as PcD tenham um 
oportunidades iguais para utilizar e ampliar suas potencialidades 
no emprego dos diversos recursos oriundos deste meio como: 
educação, governo eletrônico, comércio eletrônico, 
entretenimento, dentre outros. Entretanto, uma grande parcela de 
Web sites não são acessíveis para comunidades compostas por 
PcD, especialmente para os deficientes visuais e auditivos. É 
importante salientar, que a acessibilidade também auxilia os 
usuários que não possuem deficiência ao trazer recursos de 
usabilidade, tornando mais fácil e intuitivo o acesso às 
informações on-line. E os sites que trazem recursos acessíveis 
saem na frente por estarem de acordo com as políticas 
governamentais de inclusão digital [7]. 

Nesse sentido, ao democratizar o compartilhamento do 
conhecimento, estendendo às PcD melhores condições de acesso 
às informações, o grupo de pesquisa Web Accessibility Initiative 
pertencente ao consórcio do W3C propõe uma acessibilidade que 
considere todos os tipos de deficiência. 

Segundo o WAI a acessibilidade também colabora para: design 
Web em dispositivos móveis, independência de dispositivos, 
múltiplos modos de interação, usabilidade, design para idosos e 
otimização do site para a sua localização por mecanismos de 
busca. Todavia, sabe-se que atender de forma integral todos estes 
tipos de deficiências em um mesmo ambiente hipermidiático é 
uma tarefa senão impossível, por enquanto, um grande desafio às 
pesquisas nesta área [7].  

3. COMUNIDADES VIRTUAIS 
As comunidades virtuais estão se consolidando em torno de 
assuntos comuns e na busca por resoluções de problemas. As 
redes sociais existentes abrem espaço para um engajamento das 
pessoas em um mesmo espaço virtual, que através das ferramentas 
disponibilizadas, compartilham conhecimento e ideias sobre um 
determinado domínio.  

Teixeira [8] afirma que uma comunidade precisa oferecer um 
ganho real para os seus membros e que ela, também, possua 
características favoráveis ao compartilhamento e disseminação de 
conhecimento. Por ser organizar ao redor de um determinado 
interesse, uma rede de ligações efetuadas entre os membros da 
comunidade se torna mais forte diante dos mecanismos de 
comunicação, de discussão e de troca de conhecimento.  

Para Preece [9] os principais fatores para um bom relacionamento 
entre os membros de uma comunidade em rede são:  

• Propósito – a comunidade deve ser focar em um 
interesse, necessidade, informação, serviço ou suporte, 
que fornece às pessoas uma razão de pertencer à 
comunidade. 

• Pessoas – a diversidade de atores devem possuir 
diferentes funções, quando inseridos na rede. 

• Políticas – tipos de linguagem, formas de acesso, 
cadastro do perfil, moderação das atividades, dentre 
outros, devem ser estabelecidas naturalmente pela 
comunidade. 

 

Dotta [10] ao definir que as mídias sociais são novos espaços de 
colaboração, compartilhamento e geração de conhecimento, abre 
o caminho para a utilização dessas mídias e para se definir 
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ambientes colaborativos de aprendizagem. Nesse sentido, Palazzo 
[11] define o termo de Redes Sociais Temáticas (RST) como 
sendo o local onde são desenvolvidas as atividades de um grupo 
de pesquisa em torno de um tema central com todos os recursos 
de redes sociais existentes no mercado, mas de pequeno porte e 
fechada, adequada conforme os interesses do grupo. A formação 
dessas redes tem por objetivo a disponibilização de instrumentos 
para a geração e compartilhamento de conhecimento, 
especialmente em universidades e instituições educacionais e de 
pesquisa. Mas, também por se tratar de uma rede social, isso não 
impede de configurá-la para a oferta de objetos de aprendizagem a 
um determinado público. 

As PcD, no entanto, necessitam de ambiente adequado para que 
elas contribuam efetivamente em uma comunidade, para que as 
suas perspectivas e necessidades não desapareçam. Uma 
participação efetiva dos membros poderá trazer alternativas mais 
inclusivas a fim de influenciar definitivamente os valores 
existentes nas comunidades online. A oferta de tecnologias para o 
aprendizado e a acessibilidade a diversos conteúdos digitais 
didáticos, disponibiliza novas oportunidades para as pessoas e 
comunidades desenvolverem novas habilidades e ampliar seus 
conhecimentos [12]. 

3.1. Características das Comunidades Virtuais 
As comunidades virtuais possuem um número crescente de 
membros, devido ao rico inventário de conteúdo e a sua utilidade 
para o usuário final. O foco de algumas comunidades atuais é 
buscar novos membros com características que interessem, como 
habilidade e motivações para produzir novos conteúdos, 
compartilhando-os com os outros membros [13]. Segundo 
Earnshaw e Vince [14] existe ainda uma demanda crescente por 
estudos que investiguem o comportamento dos indivíduos e dos 
grupos, enquanto integrantes de uma comunidade online. 
Somando a isso, pesquisas que resolvam ou facilitem esses dois 
pontos: a) como fazer com que a interface e a parte lógica da 
aplicação se auxiliem na interação humano-computador; b) como 
ampliar cada vez mais uma efetiva contribuição da parte lógica do 
sistema (background) em atender os requerimentos dos usuários, 
necessidades e contexto em qualquer momento. 

Balsin, et al [15] dividem exemplos de comunidades online em 
quatro categorias: social, negócios, educação e pesquisa. A 
categoria social é a mais conhecida e é especializada em um 
sistema de blogs, onde seus integrantes publicam seu estado atual 
por meio de várias mídias. A categoria de negócios procura 
desenvolver soluções na área da ciência e da tecnologia. A 
categoria educacional procura ser dinâmica e possuir um corpo de 
conhecimento que é adaptável para corrigir possíveis erros na 
publicação dos conteúdos, como, por exemplo, a Wikipedia. O 
processo educacional pode ser intensificado através do 
desenvolvimento de comunidades de aprendizagem, onde por 
meio de atividades colaborativas, os alunos podem discutir 
diversos assuntos e ampliar o desenvolvimento do pensamento 
crítico e de habilidades de pesquisa. A última categoria, 
denominada de pesquisa, pode ser responsável pelo 
compartilhamento de grandes avanços na investigação de 
prováveis soluções em áreas médicas, biológicas, tecnológicas, 
dentre outras. Nessa categoria, os pesquisadores unem-se em 
comunidades para apresentar resultados e discutir novas 
estratégias de suas pesquisas científicas (Exemplos: Projeto 
Genoma). Existem, também, exemplos de comunidades que se 
auto-organizam para a publicação e compartilhamento de 

conteúdos, além do desenvolvimento de ferramentas e novos 
sistemas como: Linux, Wikipedia, Apache, Mozilla-Firefox. 

Jaeger e Xie [2] afirmam que a oferta de comunidades online para 
PcD deve estar acompanhada pela aplicação das diretrizes de 
acessibilidade que atendam a possibilidade da comunicação 
multidirecional com os seguintes objetivos: 

• Inclusão de usuários com diferentes tipos de deficiência. 

• Apresentação de diretrizes específicas para prover 
acessibilidade nesses ambientes. 

• Construir um consenso entre desenvolvedores, políticas 
e usuários. 

• Possuir um foco internacional. 

• Ser baseada em pesquisa. 

• Enfatizar a aplicação da acessibilidade nos demais 
ambientes. 

3.2. Componentes da Rede Social Temática 
A Rede Social Temática (RST) é formada a partir de quatro 
entidades: (1) as pessoas, (2) a infraestrutura de informação e 
comunicação, (3) o aplicativo da rede e (4) o seu tema. Segue a 
descrição de cada uma delas [11]: 

• Pessoas: Fundamentalmente a RST é composta por 
pessoas. As pessoas na rede, cuja atividade consiste em 
estudar, pesquisar, coletar e submeter conteúdo 
relevante para o desenvolvimento do tema coletivo à 
apreciação dos demais. O tema é simultaneamente 
insumo e produto desta atividade. As pessoas possuem 
um perfil – uma representação digital de si própria – 
através do qual têm acesso à interface da rede e a um 
grande número de ferramentas de comunicação, 
pesquisa, informação, etc. Importantes elementos do 
perfil, além persona, são a presença na rede, os perfis de 
atividade e o grafo social, ou seja, suas diferentes 
formas de relacionamento com os outros integrantes da 
rede. 

• Infraestrutura: Corresponde a tudo o que suporta o 
funcionamento da RST: servidores, estações de 
trabalho, dispositivos móveis como tablets e 
smartphones, a infraestrutura de rede, protocolos, 
programas, etc.  

• Serviços de Informação e Comunicação: acesso a 
conteúdo, ferramentas de pesquisa, informação, mídia, 
software, aplicativos e outros recursos semelhantes 
disponíveis online.  

• Aplicativo: é o programa principal da RST que, além de 
prover a interface entre os membros da rede, organiza a 
informação, disponibiliza todos os serviços, recursos e 
aplicativos típicos de uma rede social e coloca os 
participantes em contato seletivamente nas formas 
privada ou pública, síncrona ou assíncrona. Nesta 
pesquisa, utiliza-se a plataforma Elgg. A escolha deve-
se ao fato de ser um software de código aberto, já 
testado e utilizado por governos e organizações, sendo, 
portanto, um produto confiável.  
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• Tema: é o objeto de conhecimento que se deseja estudar 
ou desenvolver. A representação formal do objeto é 
dada através de uma ontologia.  

As RST são inicialmente definidas como sistemas sociais 
colaborativos, que associam um objeto de conhecimento (o tema 
da RST) a uma comunidade virtual fechada na Web. Fechada 
significa que o ingresso na comunidade é restrito. Esta, por sua 
vez, é constituída por usuários com um perfil bem definido. Os 
perfis, por sua vez, permitem determinar o modo e as 
características de interação dos usuários entre si e com a rede.  

Os usuários se comunicam e se relacionam em RST da mesma 
forma que em redes sociais convencionais. Todos têm a 
disposição um conjunto de ferramentas de relacionamento, 
aplicativos e vários outros recursos, inclusive para a formação de 
subgrupos, criação de blogs, publicação de fotos, realização de 
tele e videoconferência, entre vários outros, conforme as decisões 
tomadas pela equipe responsável pelo gerenciamento da Rede.  

4. MODELO PARA MEDIAÇÃO EM UMA 
REDE INCLUSIVA E COLABORATIVA 

Primeiramente, é apresentado o projeto intitulado “Educação 
Inclusiva: ambiente Web acessível com objetos de aprendizagem 
para representação gráfica”, que foi aprovado pelo Edital 01/2009 
/CAPES-AUX-PROESP e está sendo desenvolvido no âmbito da 
UFSC/CTC/EGC sob a coordenação do professor Tarcísio 
Vanzin. Logo após, o modelo TEHCo [16] é descrito e ajustado 
conforme os interesses desta pesquisa. Em seguida, as diretrizes 
de acessibilidade (WCAG) são adequadas à rede e aos Modelos 
definidos pela metodologia de software da UWE. Posteriormente 
estes elementos são organizados conforme o exposto no Modelo 
de Munich visando uma Rede Social Temática inclusiva, com 
características adaptativas e colaborativas. Na Figura 1, podem ser 
visualizados os elementos da proposta do modelo denominado de 
MORIC (Modelo para Mediação em uma Rede Inclusiva e 
Colaborativa). 

 
Figura 1.  Elementos do MORIC - Projeto WebGD. 

 

4.1. Projeto WEBGD 
 

O projeto intitulado “Educação Inclusiva: ambiente Web acessível 
com objetos de aprendizagem para representação gráfica” foi é 
amparado pelos recursos provenientes da CAPES-AUX-PROESP, 
Edital 01/2009. Este projeto propõe a construção de um ambiente 
adaptavel a ser utilizado por PcD visual, auditiva e pessoas sem 
deficiências e os conteúdos serão desenvolvidos sob a forma de 
objetos de aprendizagem (OAs). Prevê-se acessibilidade nos OAs 

e entre os atores envolvidos, com o ambiente instrucional, que 
tem como finalidade o ensino da Geometria Descritiva.  

O projeto WebGD já apresenta alguns estudos realizados por um 
grupo de pesquisa formado por alunos e professores da UFSC, 
que atuam na busca do desenvolvimento de estratégias e 
metodologias a serem utilizadas em ambientes de aprendizagem 
inclusivos. Nessa linha, os trabalhos precursores deste projeto 
foram os de Palazzo [17], Amaral [18], Bugay [19] e Batista [20], 
que estudaram a teoria de hipermídia adaptativa como forma de 
melhorar a personalização do conteúdo de apresentação e 
navegação aos usuários de determinados domínios do 
conhecimento em ambientes hipermidiáticos.  Os trabalhos 
resultantes das pesquisas realizadas no âmbito do projeto WebGD, 
são os de: Obregon [1] que tratou do padrão arquetípico da 
alteridade e do compartilhamento de conhecimento em ambiente 
virtual de aprendizagem inclusivo, onde fez relações entre a TCS 
e a visão jungiana das sombras psicológicas em comunidades 
formadas por PcD. Macedo [21] propôs diretrizes para a 
construção de objetos de aprendizagem acessíveis a partir das 
diretrizes da W3C. Busarello [22] realizou pesquisas com a 
aprendizagem de deficientes auditivos e propôs diretrizes para a 
elaboração de material didático apoiado em narrativas de histórias 
em quadrinhos. Schneider [23] deu ênfase, na sua pesquisa, à 
formação de CoP em AVEA para pessoas com deficiência 
auditivas. Esses autores, todavia, não direcionaram suas pesquisas 
para a análise da mediação humana e tecnológica necessária ao 
alcance do compartilhamento de conhecimento em um ambiente 
acessível. Diante disso, o Modelo MORIC pretende definir um 
conjunto de recomendações para avançar no caminho de uma 
modelagem que atenda aos objetivos do Projeto WebGD de 
construção de uma rede com características inclusivas. 

4.2. Modelo TEHCo 
 

O Modelo TEHCo (Tratamento de Erro baseado nas Habilidades 
Cognitivas) proposto por Vanzin [16] procurou envolver os atores 
do ambiente (alunos, professores, meios e objetos) em uma 
comunidade social de aprendizagem. Esse modelo objetiva 
estimular a interação entre os membros da comunidade e busca a 
formação de atividades colaborativas.  

Para isso, o modelo TEHCo adaptou a taxionomia GEMs dos 
erros humanos proposta por Reason [24] e para a organização do 
conteúdo/domínio utilizou a taxionomia de Bloom [25] na 
convergência com o modelo SRK de Rasmussen [26].   

A taxionomia de GEMs é utilizada para a verificação do 
aprendizado, sendo que Vanzin alinhou essa taxionomia com a 
TCS, onde prescreveu caminhos para cada tipo de ocorrência 
identificada pela GEMs: 

• Acertos – o aluno prossegue para a aquisicão de novos 
conhecimentos. 

• Deslizes – são emitidos alertas para que o aluno 
corresponda ao esperado. 

• Lapsos – ao serem identificados poderão indicar a 
interrupção da sessão de aprendizagem ou indicação de 
outra atividade. 
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• Erros baseados em regras – apresentação de recursos 
adicionais direcionados à fixação de diretrizes, 
esclarecimento de normas e aplicação de exercícios. 

• Erros baseados em conhecimento – reapresentação dos 
conteúdos que conduzam a deduções, revisão dos 
fundamentos das regras conhecidas, estudo de casos e 
análise crítica com raciocínios voltados a utilização de 
princípios e analogias. 

• Violações – estão fora do controle do ambiente 
hipermídia e ficam sob responsabilidade do professores, 
que estudará cada caso e indicará as medidas 
apropriadas. 

 

A modelagem do TEHCo pressupõe uma descrição de erros, 
caracterizada como eles são previstos e como os mesmos são 
tratados pelo sistema pelas opções de resposta disponíveis, a partir 
do nível de conhecimento atual do aprendiz inferido pelo seu 
modelo de aluno. Essa ideia também será assumida pelo modelo 
MORIC. 

Para a definição do nível de aprendizagem do aluno, Vanzin 
combinou o modelo SRK com a taxionomia de Bloom, onde para 
o autor ficou clara a visão da relação dos níveis de habilidade 
cognitivas correspondente a cada nível de exigência do aluno em 
uma determinada situação de aprendizagem. Para cada nível de 
habilidade o autor estabelece um tipo de questão que deve ser 
abordada. O SRK define os seguintes níveis cognitivos, que 
posteriormente serão incorporados ao Modelo do Aluno conforme 
metodologia UWE: 

• Nível aprofundado ou estratégico – possui um domínio 
dos conceitos e de sua relação com as normas e regras já 
existentes, o que possibilita uma capacidade para 
encontrar soluções para problemas inéditos. 

• Nível intermediário ou tático – soluciona problemas 
familiares a partir de reconhecimento e identificação dos 
parâmetros que fazem parte da situação-problema, 
selecionando normas e regras adequadas para se chegar 
à solução. 

• Nível básico ou operacional – a resposta emerge do 
imediato sem a necessidade do emprego de raciocínio, 
pois exige uma baixa demanda cognitiva do indivíduo. 

 

A estruturação do conteúdo é composta por quatro diferentes 
formatos que são entregues aos alunos conforme o seu nível de 
aprendizagem ou pela qualidade do seu desempenho durante o 
processo de aprendizagem, acompanhado a partir de cada tipo de 
ocorrência identificada pela GEMs. O modelo TEHCo não 
quantifica os erros, mas em contrapartida, busca descobrir suas 
origens a partir da resposta efetuada pelo aluno, que deve ser 
enquadrada em cinco tipos: acerto, deslize, erro baseado em regra, 
erro baseado em conhecimento e, por último, erro de outra 
natureza, que conduz e orienta o aluno a um auto-diagnóstico para 
que ele mesmo indique as razões de seu erro. Isso ocorre a partir 
das reestruturações das informações contidas no Modelo do 
Aluno, constituinte do Modelo TEHCO. 

Na adequação do Modelo TEHCo ao MORIC e ao público-alvo 
deste trabalho, é preciso ficar atento para algumas recomendações 

iniciais com relação ao preenchimento e às informações 
necessárias para a inicilização do seu Modelo de Aluno: 

• Tratamento dos campos do formulários para serem de 
fácil legibilidade e de fácil acesso pelas tecnologias 
assistivas. 

• Inserção de mais um Campo (composto por um 
conjunto de variáveis) para investigar o tipo de 
deficiência e o seu background, experiências. 

• Detectar informações adicionais sobre as TAs utilizadas 
pelas PcD, durante a utilização da rede. 

• Propor um questionário específico para cada tipo de 
aluno identificado a fim de evitar a sobrecarga de 
campos de preenchimento. Ex.: a) cego – questionário 
que solicita informações sobre sua experiência no uso 
do leitor de tela e da configuração de outros softwares; 
b) surdo oralizado – questionário que busca descobrir 
sua facilidade tanto com a Libras como com a língua 
portuguesa. 

 

O Modelo TEHCo também traz contribuições para o Modelo 
MORIC, ao identificar, inferir e ajustar as situações de ‘não 
acerto’ e assim indicar ao aluno um material mais adequado às 
suas necessidades. Essa possibilidade pode ser ajustada para 
identificar possíveis barreiras encontradas pelas PcD, ajustando o 
conteúdo de maneira mais adequada até um melhor 
aproveitamento no nível de aprendizado do aluno. Além disso, 
existe a possibilidade da suplementação de conteúdo pedagógico 
conforme os erros vão sendo identificados durante a navegação 
pelos módulos do domínio. 

Na proposta de simulação do ambiente, Vanzin (2005) adicionou 
telas de acompanhamento individual e modos de visualização de 
desempenho dos outros membros do grupo. A proposta 
apresentada é para incentivar a comunicação entre os alunos e que 
cada um possa auxiliar ou ser auxiliado durante a realização das 
atividades de avaliação. Com isso, um aluno pode acompanhar os 
módulos de conteúdo já acessados e como anda esse processo 
para os outros alunos. O aluno pode também verificar as 
conversas realizadas com os outros alunos e a quantidade de vezes 
que ele foi consultado. Esse retorno do sistema é muito válido 
para se conferir a qualidade das interações entre os membros da 
comunidade e revela-se como atividades a serem desempenhadas 
pela mediação tecnológica proposta. 

4.3. Rede Social Interativa: Elgg 
Segundo Costello [27] o Elgg possui todas as características de 
uma rede social. Incorporar, portanto, esssa aplicação Web a um 
site, pode significar um maior tempo de permanência dos usuários 
no site, além de eles compartilharem uma maior número de 
informações. Além dos sites, muitas empresas estão utilizando as 
redes sociais como forma de ampliar as atividades colaborativas 
realizadas dentro da organização.  

O Elgg [28] é uma aplicação que disponibiliza uma série de 
recursos para a implantação de uma rede social. Existem outras 
aplicações, que seguem a mesma ideia de disponibilizar em um 
mesmo pacote, os recursos comuns às redes sociais mais 
conhecidas. A vantagem é que ao instalar este software é possível 
o gerenciamento completo das configurações de uma rede, o que 
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possibilita a inserção de novos plugins ou até mesmo a adpatação 
do ambiente como um todo aos objetivos da comunidade.  

A vantagem do uso de uma rede desse tipo, é que com o Elgg é 
possível a criação de uma rede social e sua disponibilização na 
Internet, localmente ou em uma Intranet. E, também, a liberdade 
de alterar as características conforme as necessidades do domínio 
[29]. 

A plataforma Elgg é uma aplicação Web open source (código 
aberto, ou seja, o código pode ser alterado pelo desenvolvedor, 
que tem total acesso ao mesmo), que dispõe de um robusto 
framework para a construção dos mais diversos tipos de redes 
sociais. Existem organizações que o utilizam para o 
compartilhamento das tarefas realizadas em equipe e a troca de 
conhecimento como: UNESCO, NASA, Aerospace, 
Universidades, Governos (Ex.: Britânico e Australiano), dentre 
outras. 

Suas principais características são: a) um modelo de dados que 
possibilita a criação de diferentes entidades de forma simples e 
flexível; b) plugins que podem ser desenvolvidos conforme os 
interesses dos usuários; c) gerenciamento dos usuários e os seus 
relacionamentos; d) os objetos do Elgg podem ter um nível de 
controle de acesso com diferentes permissões de acordo com a sua 
granularidade; e) o plugin pode ser publicado e acessado por 
outros desenvolvedores, através de clientes via Web Services. 

Essa aplicação Web é dividida em duas partes: núcleo da 
aplicação e os plugins [27]. Dentre as partes da aplicação que 
compões o núcleo, encontram-se:  

• Gerenciamento dos usuários – registros dos novos 
usuários e a possibilidade de autenticação externa 
através de outras aplicações, como o Facebook ou o 
Twitter. 

• Políticas de privacidade – existe uma garantia de acesso 
em nível de granularidade para cada objeto. 

• Temas – o layout (apresentação) é separado da 
estrutura, o que permite qualquer personalização do 
tema escolhido. 

• Comentários – o ambiente possibilita um canal 
permanente de comentários para todos os objetos 
publicados na rede. 

• Tagging – adiconar tags aos conteúdos é um recurso 
muito comum nos aplicativos sociais. Com isso, ao 
clicar em uma tag todos os objetos referenciados por 
aquela tag são mostrados. Além disso, nas redes sociais 
essa classificação, por meio de tags, fica sob o controle 
do próprio usuário e não da aplicação. 

• Widgets – é uma área ou pedaço de código da aplicação, 
que disponibiliza, por exemplo, os últimos posts de um 
usuário ou as últimas notícias publicadas no blog. 

• Internacionalização – o Elgg segue os princípios da 
internacionalização do software, onde é possível acessar 
diversos pacotes de linguagem. 

• Feeds – os RSS feeds disponibilizam aos usuários um 
acompanhamento das publicações realizadas na rede, 
sem necessariamente estarem conectados a ela.  

• Web services – torna possível a comunicação entre 
diferentes aplicações na Web. 

A instalação dessa aplicação em um servidor Web é garantida pela 
interoperabilidade de sua plataforma que utiliza a linguagem PHP 
(comum nos servidores Web comerciais e acadêmicos) e o banco 
de dados Mysql. 

A interface padrão do Elgg possui cinco áreas específicas: topo 
(usado para navegação e apresentação da identidade do site, como 
o logo), header (é onde fica o menu de navegação), área de 
conteúdo (publicações, mensagens, etc), sidebar (coluna estreita 
com links, widgets, etc) e rodapé (links para contato, política de 
privacidade, etc) [27].  Vale lembrar, que essas áreas podem ser 
customizadas conforme o interesse do desenvolvedor, pois a ideia 
de um padrão de interface é a facilidade de oferta de diversos 
templates, que podem ser definidos como padrão e alterados, sem 
que, para isso, seja necessária uma nova codificação da interface. 

4.4. Modelos da UWE 
A tese de Nora Koch [30] teve como objetivo principal a 
descrição de uma metodologia para a análise e o planejamento de 
aplicações em hipermídia adaptativa.  Uma parte da metodologia 
UWE será abordada, a fim de facilitar a visualização geral do 
modelo proposto, para que depois sejam aplicadas ao ambiente 
escolhido, as etapas da apresentação, da navegação e dos modelos 
de adaptação, conforme as definições do Modelo de Usuário. 

 

4.4.1. Modelo de Usuário 
Um Sistema Hipermídia Adaptativo Educacional (SHAE) propõe-
se a desenvolver e aplicar técnicas de adaptação nos conteúdos e 
na estrutura navegacional de acordo com as informações sobre 
cada usuário persistente em seu modelo. Por isso, esse tipo de 
sistema é considerado como uma aplicação centrada no usuário 
[18]. 

O Modelo de Usuário (MU) procura armazenar cinco 
características: conhecimento, objetivos, história, preferências e 
experiências. Para Palazzo [17], essas características dos usuários 
podem ser consideradas dinâmicas e, por isso, necessitam de 
atualizações constantes. Koch [30] ainda faz uma distinção entre 
ambientes que são apenas customizáveis pelos usuários (sistema 
adaptável) e ambientes onde o sistema efetua as adaptações 
automaticamente, a partir das ações de navegação do usuário, de 
suas respostas em questionários/avaliações e de suas informações 
oriundas do seu cadastro de perfil.  

O Modelo de Usuário é uma coleção de dados sobre os aspectos 
do usuário e o seu processo de modelagem cobre todo o ciclo de 
vida, desde a aquisição de conhecimento sobre o usuário, 
construção, atualização, manutenção e exploração do próprio 
modelo. 

O projeto WebGD prevê a utilização de um ambiente inclusivo 
composto por PcD visuais e auditivas, além de indivíduos sem 
deficiência. Sabe-se que o público-alvo desse projeto possui 
características próprias e que a modelagem do usuário, torna-se 
essencial, para que futuramente na elaboração do MORIC, o 
sistema consiga atender aos alunos de forma personalizada, 
oferecendo recursos alternativos de acordo com as suas 
potencialidades. Além disso, o sistema precisa tomar 
conhecimento das atividades colaborativas realizadas na 
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comunidade de aprendizagem. Sendo, que essas informações 
precisam ser armazenadas no Modelo de Usuário. 

Segundo Koch [30] os principais propósitos do Modelo de 
Usuário são: 

• Assistir um usuário durante o seu aprendizado de uma 
determinada unidade. 

• Oferecer um ajuste de informação ao usuário. 

• Adaptar a interface para o usuário. 

• Fornecer um retorno ao usuário sobre o seu nível de 
conhecimento. 

• Suportar atividades colaborativas. 

• Dar assistência durante o uso do sistema. 

O Elgg possibilita a extensão dos campos de preenchimento do 
perfil dos usuários, o que torna possível a incorporação das 
informações do Modelo de Usuário para essa aplicação.  

Entretanto, sabe-se que existem mais informações necessárias para 
a definição desse Modelo, como as atividades desempenhadas por 
esses atores e quais os atributos/variáveis que o identificam. 
Assim, as atividades dos atores são:  

• Administrador – realiza atividades de configuração da 
rede como: designa funções dos usuários, define a 
estrutura (Ex.: recursos disponíveis na rede), cadastro 
de usuários e atividades administrativas (backup, 
acompanhamento, suporte, dentre outros). 

• Usuário – é o usuário padrão da rede, que possui o seu 
cadastro inicial para autenticar no ambiente. 

• Usuário Rede – é o que desempenha as atividades 
colaborativas oferecidas pelo ambiente. Seu papel é 
fundamental e as suas interações são realizadas através 
dos recursos disponibilizados pela rede. 

4.4.2. Modelo de Adaptação 
Este Modelo é o mais importante para a compreensão da estrutura 
adaptativa proposta pela metodologia UWE. Através da 
formulação de uma série de regras adaptativas, o Modelo de 
Adaptação em conjunto com as informações do Modelo de 
Usuário, fica responsável por oferecer ao aluno uma estrutura 
personalizada aos seus objetivos e preferências.  

As atividades colaborativas, propostas no Modelo TEHCo, bem 
como os níveis cognitivos identificados nesse modelo, também 
são referenciados nas regras adaptativas. Pode-se dizer que esse 
conjunto de regras representa o núcleo de adaptação do sistema e 
elas devem ser definidas conforme as características identificadas 
pelo perfil do usuário. As diretrizes do WCAG devem ser 
incorporadas a este Modelo, a fim de atender às PcD, tanto no 
oferecimento dos conteúdos (OAs - narrativas), como na estrutura 
navegacional do ambiente. Para isso, Koch (2000) determina um 
método para a elaboração das regras adaptativas, composto pelos 
seguintes itens: monitoramento do usuário constante, as regras 
devem atender as preferências dos usuários e que cada atributo 
pertencente ao MU deve ser atualizado por pelo menos uma regra. 
As características da rede Elgg também precisam ser levadas em 
conta nesse momento, para que essas regras sejam possíveis de ser 
administradas e executadas. 

A partir disso, a seguir são relatadas inicialmente algumas regras 
adaptativas para o Projeto WebGD. Essas regras fazem parte do 
conjunto inicial de recomendações a que se propõe esta pesquisa: 

• Regra 1 – Todo usuário deve preencher um cadastro 
inicial para iniciar o seu MU. O formulário de cadastro 
deve possuir as tags ‘label’ para que seja possível a 
utilização do leitor de tela por PcD visual. Deve existir 
um conjunto de campos de formulário específicos para 
cada perfil de usuário identificado: PcD visual, PcD 
auditiva e pessoas sem deficiência. Depois disso, a RST 
torna persistentes as informações dos usuários e solicita 
‘login’ e ‘senha’ no processo de autenticação. 

• Regra 2 – Os textos informativos (formulários, links, 
títulos, nomes de arquivos, etc.) devem possuir uma boa 
legibilidade. Sempre que for necessário, deve ser 
alterado o texto para facilitar a compreensão pelos 
usuários. O ator ‘Adm. Rede’ fica responsável por essa 
regra, que pode ser efetuada pela estrutura de 
gerenciamento da própria RST.  

• Regra 3 – A alteração da função de um ator deve ser 
autorizada pelo ator ‘Adm. Rede’. Esse ator também é o 
responsável pela criação de recursos e, eventualmente, 
por adicionar um novo usuário. 

• Regra 4 – Cada narrativa disponibilizada deve ser 
identificada conforme o nível cognitivo do usuário em 
rede. Ou seja, se a narrativa é estritamente composta por 
elementos visuais, essa mesma deve ser visualizada 
apenas por PcD auditivas e sem deficiência. No entanto, 
nesse exemplo, outra narrativa deveria ser ofertada às 
PcD visual com o mesmo conteúdo. 

• Regra 5 – Se nivel.MU = ‘básico’ então RST 
disponibiliza apenas as narrativas para este nível. 

• Regra 6 – Se nivel.MU = ‘intermediário’ então RST 
disponibiliza apenas as narrativas para este nível. 

• Regra 7 – Se nivel.MU = ‘aprofundado’ então RST 
disponibiliza apenas as narrativas para este nível. 

5. CONCLUSÕES 
Este artigo discutiu aspectos relacionados à inclusão de PcD em 
Redes Sociais Temáticas. Assim, a proposta de inclusão é vista 
como uma oportunidade de se verificar o desenvolvimento de 
atividades colaborativas entre diferentes perfis em uma rede 
social, que atue como uma mediadora tecnológica.  

Especificamente, ao se aplicar a metodologia UWE, o Modelo 
TEHCo e as diretrizes de acessibilidade, busca-se um ambiente 
com características adaptativas e inclusivas, com o objetivo de 
oferecer uma mediação das atividades colaborativas 
desempenhadas pelos integrantes da rede, bem como da oferta de 
conteúdos alternativos para cada perfil identificado no Modelo de 
Usuário. 

Além de atingir um maior número de usuários, vale ressaltar que a 
acessibilidade aponta um dos caminhos na busca por um design 
universal e traz outros benefícios para: (a) mecanismos de busca, 
(b) Web semântica, (c) suporte à internacionalização de software, 
(d) acesso a conexões de baixa velocidade e (e) conteúdos para 
diversos formatos e dispositivos. 
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A principal indicação de continuidade desta pesquisa diz respeito 
à necessidade de aplicar essa proposta com um grupo de usuários 
com as características definidas pelo projeto WEBGD, a fim de 
verificar a aceitação do ambiente proposto pelas PcD e o 
desenvolvimento de novas atividades colaborativas para esse 
público. 

Por fim, esta pesquisa demonstra que a acessibilidade deve ser 
incorporada às páginas Web para que haja ganho na inclusão 
social. Ou seja, deve ficar evidente que a elaboração de um site 
mais acessível não é apenas um ganho social e inclusivo, mas, 
também, um impulso a novos mercados e projetos com uma maior 
qualidade. 
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ABSTRACT 
This paper presents a study about web accessibility from the point 
of view of information access and communication for people with 
visual disabilities and web content developers. Thirty users who 
are blind and sixty web content developers participated in a 
survey study using diverse screen readers and accessibility 
validators. The results evidence issues that make difficult the 
information access and increase user frustration mainly due to the 
fact that web developers do not consider W3C recommendations. 
Finally, web developers actually agreed to believe in myths such 
as that accessible web sites are useful for a small population, web 
accessibility design implies a lot of developing work and it is 
expensive, and that the end result is not visually pleasant. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta um estudo sobre acessibilidade na Web do 
ponto de vista do acesso às informações e à comunicação por 
pessoas com deficiência visual e por desenvolvedores Web. Os 
participantes foram organizados em grupos, sendo que o Grupo 1 
teve a participação de 30 usuários cegos ou com baixa visão e o 
Grupo 2 teve a participação de 60 desenvolvedores de conteúdo 
ou sistema para a Web com diferentes níveis de experiência na sua 
profissão. Foram aplicados questionários on-line, previamente 
testados com diferentes leitores de tela e validadores de 
acessibilidade automáticos. Os resultados evidenciaram problemas 
que dificultam o acesso à informação e que causam frustração aos 
usuários com deficiência visual, e que ocorrem porque os 
desenvolvedores Web não implementaram as recomendações de 
acessibilidade do World Wide Web Consortium (W3C). O grupo 
de desenvolvedores Web ainda mostrou acreditar em mitos, tais 
como: sites acessíveis são úteis somente para uma pequena 
população, design de sites acessíveis exige demasiado trabalho 
para a equipe de desenvolvimento, desenvolvimento de sites 
acessíveis envolve um custo financeiro elevado, e o resultado final 
de um site acessível não é visualmente agradável. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.5.2 [Information Interfaces and Presentation (e.g., HCI)]: 
user Interfaces - Evaluation/methodology. K.4.2 [Computing and 

Society]: Social Issues - Assistive technologies for persons with 
disabilities. 
Termos Gerais 
Design, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Acessibilidade; Internet; Usuários com Deficiência Visual; 
Desenvolvedores Web. 

1. INTRODUÇÃO 
Um número crescente de pessoas com deficiência vem utilizando 
recursos tecnológicos no dia a dia para possibilitar ou 
potencializar sua comunicação e acessar as informações [8, 10, 
11]. Tecnologias assistivas, também conhecidas como ajudas 
técnicas, são recursos de acessibilidade e inclusão porque são 
capazes de proporcionar um maior grau de autonomia e de 
assistência para a superação de obstáculos e barreiras na interação 
entre a pessoa com deficiência e um ambiente real ou 
virtual. Entretanto, se por um lado esses recursos podem ser 
utilizados como ferramentas estratégicas para extrapolar barreiras 
de comunicação e como fator de qualidade de vida para as pessoas 
com alguma deficiência, por outro lado possuem pouca serventia 
se o ambiente/cenário em que devem ser utilizados não apresentar 
critérios de acessibilidade [4, 8, 16, 19]. 

Muito se tem discutido sobre a importância de uma sociedade 
inclusiva, que reconheça a diversidade das pessoas com 
deficiência, a importância de sua autonomia e independência 
individuais [3, 4, 10, 11]. Conforme tratado no preâmbulo do 
documento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência [14], considera-se que a deficiência é resultante da 
interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e 
ambientais que impedem sua efetiva participação na sociedade em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

O World Wide Web Consortium (W3C) é uma das principais 
organizações de padronização da Web, que tem por finalidade 
estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos 
para a Web [19]. Considerando que o valor principal da Internet é 
o social porque permite que as pessoas sejam capazes de se 
comunicar e acessar informações e serviços [5, 6, 7, 21, 22], é 
dever de todo desenvolvedor Web respeitar e seguir padrões de 
acessibilidade para que não sejam impostas barreiras tecnológicas 
que desestimulem e até mesmo impeçam o acesso as páginas que 
estão na Internet. Busca-se um site que siga os padrões do W3C 
para que seja acessado por diversos usuários, independentemente 
do sistema do dispositivo, browser ou sistema operacional que 
utiliza. 
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No Brasil, a acessibilidade na Web ainda se configura como um 
objetivo a ser alcançado, conforme pode ser visto desde o estudo 
realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br [5], 
em 2010, e que foi confirmado no estudo apresentado neste artigo. 

O estudo realizado pelo CGI.br, intitulado como “Dimensões e 
características da web brasileira: um estudo do .gov.br”[5], teve 
como objetivo produzir informações e indicadores que 
contribuíssem para o entendimento das características da Web e 
do seu comportamento nas áreas de acessibilidade e 
universalidade, além de acompanhar a sua própria evolução. A 
amostra incluiu sites localizados sob o domínio .gov.br e sites fora 
desse domínio, desde que fossem redirecionados a partir de um 
site .gov.br. Quanto à aderência aos padrões HTML do W3C, 
segundo [5], quanto mais aderente aos padrões, melhor a página 
poderá ser acessada por qualquer usuário, independente do 
dispositivo e de seu ambiente operacional. Nesse quesito, a 
análise realizada com base em aproximadamente 6,3 milhões de 
páginas HTML indicou que cerca de 90% das páginas 
apresentaram mais de uma incorreção de aderência, apenas 5% 
estavam completamente de acordo com o padrão, e 4% não 
puderam ser avaliadas. 

A aderência a padrões de acessibilidade visa garantir o acesso 
universal a sites, mesmo para pessoas com alguma deficiência. 
Naquele estudo, a análise deste quesito foi realizada a partir das 
recomendações de Web Content Accessibility diretrizes 1.0 - 
WCAG 1.0 [21] e do e-MAG [9], que é um modelo de 
acessibilidade do Governo Eletrônico Brasileiro. Para esta análise, 
também foi utilizado o software ASES, que foi desenvolvido pelo 
Governo Brasileiro. De 6.279.206 páginas HTML coletadas, 98% 
(6.153.476 páginas) não apresentaram nenhuma aderência aos 
padrões de acessibilidade, ou seja, não estavam em conformidade 
com os níveis de prioridade 1, 2 ou 3 [21]. 

O trabalho aqui apresentado analisa e discute a questão da 
acessibilidade da Internet no Brasil a partir de diferentes 
perspectivas, considerando o ponto de vista de usuários com 
deficiência visual e de desenvolvedores de conteúdo em 
Web. Nosso objetivo foi de que os dados coletados permitissem 
explorar e descrever o fenômeno da acessibilidade na Web e que 
essa fosse considerada no desenvolvimento de páginas Web, de 
materiais on-line de cursos a distância, de recursos digitais 
diversos, dentre outros.  

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Estudos [4, 7, 13] mostraram a importância de promover a 
acessibilidade na Web como um recurso que pode permitir o 
acesso participativo e universal das pessoas com deficiência na 
Internet, tanto para o acesso às informações e aos meios de 
comunicação quanto para interação em ambientes de e-learning. 

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) organizou um 
workshop com o objetivo definir questões de pesquisa que seriam 
importantes para a Ciência e para o Brasil [17]. Deste encontro, 
foram pontuados “Grandes Desafios da Pesquisa em Computação 
no Brasil para o período de 2006 até 2016” e um desses foi o 
“Acesso participativo e universal ao conhecimento do cidadão 
brasileiro”. Esse desafio tem como objetivo vencer barreiras 
tecnológicas, educacionais, culturais, sociais e econômicas, que 
impeçam o acesso do cidadão brasileiro ao conhecimento. Para 
tal, destaca a concepção de sistemas, ferramentas, modelos, 
métodos, procedimentos e teorias que sejam capazes de tratar a 
questão do acesso à informação. Trata, então, da produção de 
tecnologia computacional que motive e apoie a participação do 
usuário no processo de produção de conhecimento e decisão sobre 

seu uso [17]. O relatório sobre esse seminário informa que 
diferentes áreas da Computação devem contribuir para a solução 
desse desafio e destaca a área de Interação Humano-Computador 
(IHC), dando ênfase ao design de interfaces, ao design para todos, 
como uma das características desse desafio. 

Outro estudo que envolve o acesso à informação foi realizado por  
WebAIM [23], que analisou as preferências de usuários de 
software do tipo Leitor de tela. Participaram dessa pesquisa 651 
pessoas, sendo que 586 (90%) indicaram que utilizam leitores de 
tela devido a alguma deficiência. Com relação à experiência no 
uso desse software, a maioria dos usuários que considerou serem 
eficientes são os que possuem alguma deficiência. Por outro lado, 
esses mesmos usuários relataram ter experiência ligeiramente 
menor na Internet do que aqueles sem deficiência. No que se 
refere ao acesso à informação, uma das questões desse estudo 
tratou sobre itens que causavam problemas de acesso aos 
conteúdos da Web. Foram identificados, nesta ordem de 
prioridade: 

1. CAPTCHA (recurso que apresenta uma palavra ou texto em 
imagem distorcida para garantir que o acesso está sendo feito 
por um usuário humano, e não por softwares automatizados) 

2. Flash inacessível 

3. Links ou botões que não fazem sentido 

4. Imagens com descrição ausente ou inadequada 

5. Formulários complexos ou de difícil entendimento 

6. Falta de teclado de acessibilidade 

7. Tela ou partes da tela que muda inesperadamente 

8. Cabeçalho ausente ou inadequado 

9. Excesso de itens ou links de navegação 

10. Tabelas de dados complexas 

11. Falta de link para "pular para o conteúdo principal" ou "pular 
navegação" 

12. Sistema de pesquisa inacessível ou ausente 

Deve-se observar que a maioria dos itens citados, e que resultaram 
em dificuldade de acesso que poderiam causar frustração aos 
usuários, ocorreu porque o desenvolvedor Web não implementou 
a acessibilidade. 

Esse estudo [23] também apresentou opções para que os 
participantes indicassem a principal razão para que muitos 
desenvolvedores não criassem sites acessíveis. As respostas 
foram, nessa ordem: 

1. Falta de sensibilização para a acessibilidade na Web (242 
respostas – 38%). 

2. Falta de habilidades ou conhecimentos de acessibilidade na 
Web (176 respostas – 27.6%). 

3. Medo de que a acessibilidade irá dificultar/modificar 
aparência, comportamento ou funcionalidade (164 respostas 
– 25.7%). 

4. Falta de orçamento ou recursos para torná-lo acessível (55 
respostas – 8.6%). 

Ainda, para determinar o que poderia ter mais impacto para 
melhoria da acessibilidade na Web, o estudo apresentou duas 
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opções, que tiveram as seguintes respostas: Melhores sites na 
Web, mais acessível (431 respostas – 68.6%) e Melhores 
tecnologias de assistência (197 respostas – 31.4%). Por fim, em 
termos gerais, o estudo de WebAIM [23] indicou que não há um 
usuário típico de leitor de telas, mas há preferência por leitores de 
tela gratuitos ou de baixo custo, e que para minimizar barreiras de 
acesso às informações é fundamental que o site tenha uma boa 
estrutura e que atenda às recomendações de acessibilidade. 

Campos [4] também descreve um estudo sobre acessibilidade na 
Web, apresenta propostas de design de sites acessíveis e propõe 
um método de avaliação de acessibilidade, que une processo 
manual e automático de avaliação/validação. Power et al. [15] 
apresenta um estudo empírico dos problemas encontrados por 32 
usuários cegos que avaliaram 16 sites de acordo com as diretrizes 
do WCAG 2.0. Os resultados revelaram uma relação entre os 
problemas enfrentados por usuários cegos, usuários de leitores de 
tela, e WCAG 2.0. Outros estudos apresentam diferentes métodos 
de avaliação que podem ser utilizados para avaliar a acessibilidade 
de páginas da Web, considerando prós e contras, e propriedades 
diferentes [2, 9, 19]. 

3. PESQUISA 
Esta seção descreve a amostra, os procedimentos adotados para a 
realização da pesquisa, os instrumentos para a coleta de dados,  os 
resultados da pesquisa e uma discussão sobre esses.  

3.1. Composição da amostra 
A amostra foi não probabilística, mas intencional [20]. E, apesar 
do projeto de pesquisa ter sido anunciado em redes sociais, o 
estudo foi dirigido a determinados grupos de usuários: usuários de 
Internet com alguma deficiência visual e desenvolvedores web. 

A pesquisa foi realizada no período de 20 de junho a 31 de agosto 
de 2012 e contou com a participação de 30 usuários com 
deficiência visual (Grupo 1) e 60 desenvolvedores de aplicações 
para Web (Grupo 2).  

Os participantes do Grupo 1 tiveram o seguinte perfil: 8 usuários 
do gênero feminino e 22 do gênero masculino. Desses, 3 usuários 
tinham idade menor do que 20 anos, 9 usuários possuíam de 20 a 
29 anos, 5 usuários entre 30 e 39 anos, 5 entre 40 e 49 anos, e 8 
usuários com mais de 50 anos de idade. No que se refere ao nível 
de deficiência visual (Tabela 1), 13 possuíam baixa visão 
enquanto 17 eram cegos com acuidade visual igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 

Tabela 1. Grupo 1: nível de deficiência visual 

Nível da deficiência Frequência (n - %) 

Baixa visão ou visão sub-normal 13 – 43.3 

Cegueira 17 – 56.7 

Total 30 - 100 
 

O Grupo 2, que contou com a participação de 60 respondentes 
com formação em computação e tecnologia, foi composto por 2 
desenvolvedores web que tinham menos de 1 ano de experiência 
nessa função, 13 que tinham entre 1 e 3 anos de experiência, 18 
que tinham entre 4 e 6 anos, 15 que tinham 7 e 10 anos e 12 que 
tinham mais de 10 anos de experiência como desenvolvedor Web 
(Tabela 2). Com relação ao nível de experiência, este foi 
classificado em Iniciante, Intermediário e Avançado, conforme 
pode ser observado na Tabela 3. 

 
Tabela 2. Grupo 2: anos de experiência como desenvolvedor 

Web 

Anos de experiência Frequência (n - %) 

Menos de um ano 2 – 3.3 

Entre 1 e 3 anos 13 – 21.7 

Entre 4 e 6 anos 18 – 30 

Entre 7 e 10 anos 15 – 25 

Mais de 10 anos 12 – 20 

Total 60 - 100 

Tabela 3. Grupo 2: Nível de experiência no desenvolvimento 
para Web 

Nível de experiência Frequência (n - %) 
Iniciante 12 - 20 
Intermediário 18 – 30 
Avançado 30 – 50 

Total 60 – 100 

3.2. Procedimento 
A pesquisa foi realizada em cinco etapas, descritas a seguir: 

• Etapa 1: a amostra foi definida para incluir dois grupos de 
usuários: usuários com deficiência visual (Grupo 1) e 
desenvolvedores Web (Grupo 2). O grupo 1 incluiu os 
usuários com baixa visão e usuários que são legalmente cegos, 
conforme Decreto 5.296/2004. 

• Etapa 2: foram desenvolvidos os instrumentos de coleta de 
dados para o Grupo 1 e para o Grupo 2. Esses instrumentos 
foram validados com relação ao atendimento aos critérios de 
acessibilidade em duas fases. Na 1ª fase foram realizados 
testes automáticos com o DaSilva, ASES, aDesigner, 
AccessMonitor, eXaminator e TAW. Na 2ª fase foram 
realizados testes manuais  a partir de diferentes leitores de tela 
de software, como DOSVOX, NonVisual desktop Access-
NVDA e ChomeVox. Para a avaliação manual, também foram 
utilizados Checklists de Pontos de Verificação para Web 
Content Accessibility Diretrizes 1.0 e WCAG 2.0 Checklist de 
WebAIM. Cabe ressaltar que a realização de diferentes testes 
de acessibilidade aplicados aos instrumentos de coleta de 
dados ocorreu porque eles foram gerados a partir de editores 
de questionário on-line.  

• Etapa 3: os instrumentos de coleta de dados foram validados 
por um pequeno grupo de controle, a fim de verificar o nível 
de compreensão das questões que foram formuladas e as 
opções de resposta. 

• Etapa 4: aplicação dos questionários. Foram enviados 
convites via rede social, feitos contatos com institutos e 
associações de pessoas cegas no Brasil, e com empresas de 
desenvolvimento de conteúdo. No que se refere ao Grupo 1, 
alguns institutos retornaram informando que não possuíam e-
mail, outros que e-mail estava  inativo, e outros que não 
responderam ao convite, que fora enviado ao email 
institucional da organização. No Grupo 2, empresas que 
tiveram conhecimento da pesquisa entraram em contato para 
informar que iriam solicitar que pelo menos um dos seus 
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funcionários participassem da pesquisa. Foram divulgados os 
endereços web dos instrumentos de coleta de dados e os dados 
foram coletados. 

• Etapa 5: refere-se à análise dos dados, que são apresentados e 
discutidos neste trabalho. 

3.3. Instrumentos 
Para a coleta de dados foi utilizada a pesquisa quali-quantitativa 
não-experimental no qual os próprios participantes respondem a 
questionários sobre seus comportamentos, sem que haja 
intervenção sistemática do pesquisador [20]. 

Foram desenvolvidos questionários on-line específicos para o 
Grupo 1 e para o Grupo 2, que seguiram os princípios e 
recomendações do WCAG 1.0 e 2.0, tendo sido testados em 
validadores específicos de acessibilidade, conforme já descrito. 
Ainda, no que se refere à elaboração do questionário para usuários 
com deficiência visual, foram realizados testes de acessibilidade a 
partir de diferentes leitores de tela, já informados na Etapa 2 dos 
Procedimentos. 

Os questionários do Grupo 1 e do Grupo 2 foram semi-
estruturados com perguntas abertas e fechadas, essas últimas com 
possibilidade do usuário complementar suas respostas por meio de 
um campo de texto livre.  

O questionário do Grupo 1 foi composto de 16 perguntas e incluiu 
questões sobre a frequência de utilização de ajudas técnicas e 
software de acessibilidade, atributos positivos para serem capazes 
de acessar a Internet, exemplos de obstáculos frequentemente 
encontrados que dificultam o acesso às informações durante a 
navegação de um site, exemplos dos sites que mais utilizam e 
exemplos de sites que não utilizam devido às barreiras de acesso, 
e participação em testes de acessibilidade. Desta forma, o estudo 
relacionado ao Grupo 1 teve como objetivo investigar a percepção 
de acessibilidade dos sites por usuários cegos e as principais 
barreiras de acesso à informação. 

O questionário do Grupo 2 teve 15 questões e tratou sobre o nível 
de conhecimento a cerca do W3C, das diretrizes de acessibilidade 
do W3C, das recomendações de acessibilidade direcionadas aos 
usuários com deficiência visual, dos tipos de testes de 
acessibilidade. Também coletou exemplos de sites que haviam 
sido desenvolvidos por eles para que pudéssemos observar a 
aderência à acessibilidade do W3C. Portanto, essa parte da 
pesquisa foi mais relacionada ao uso e entendimento das diretrizes 
de acessibilidade. 

3.4. Resultados 
Sendo uma pesquisa quali-qualitativa, na parte qualitativa é 
natural que o pesquisador se defronte com uma quantidade 
significativa de texto cujo conteúdo merece uma análise mais 
aprofundada. Para tal, foi utilizada a técnica de análise de 
conteúdo [1], que conduz a descrições sistemáticas, qualitativas 
ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens dos 
participantes e a atingir uma compreensão de seus significados em 
um nível que vai além de uma leitura comum. Nesta técnica, a 
definição das categorias é um processo fundamental para o 
desenvolvimento da pesquisa, fazendo o elo entre os objetivos 
propostos e os resultados obtidos [1, 12]. 
No estudo, as respostas foram agrupadas com base nos elementos 
comuns entre eles. Classificou-se por semelhança ou analogia, 
segundo critérios previamente estabelecidos e definidos no 
processo e as respostas foram, assim, sendo categorizadas. 

A seguir, são apresentados alguns resultados da pesquisa, 
organizados por Grupo 1 e Grupo 2. Cabe informar que o número 
total de respostas para algumas questões é diferente do número 
total de participantes em cada grupo porque houve questões em 
que se podia escolher mais de uma opção de resposta. Ainda, 
alguns totais podem não ser iguais a 100% devido ao 
arredondamento dos valores. 

Grupo 1 – O que disseram os usuários com deficiência visual 
O estudo com o Grupo 1 foi realizado com o objetivo de coletar 
informações sobre os recursos de acessibilidade, as preferências 
do site, e as barreiras mais comuns para acessar informações na 
Internet [Tabelas 4 e 5]. 
Em relação aos recursos de acessibilidade mais utilizados, as 
respostas foram nessa ordem: Software leitor de tela (25, 51%), 
Navegador textual (12, 24.5%), Ampliador de tela/ lupa virtual (6, 
12.2%) e Navegador por voz (6, 12.2%). Apesar de muitos 
usuários terem selecionado a opção "Outros", não foram 
fornecidas informações específica para indicar quais recursos 
adicionais estavam sendo referidos. Sobre a preferência por 
softwares do tipo leitores de tela, os participantes responderam a 
uma questão aberta e destacaram o uso de DOSVOX (15, 27.3%), 
Jaws (14, 25.5%), o NVDA (14, 25.5%), Virtual Vision (4, 7.3%), 
Voice Over (3, 5.5%), Lupa do Windows 7 (2, 3.6%), Magic (2, 
3.6%) e Virtual Magnifying Glass (1, 1.8%). 

Tabela 4. Grupo 1: Tecnologia assistiva 
Tecnologia assistiva Frequência (n - %) 

Leitor de tela 25 – 51 
Navegador textual 12 – 24.5 
Ampliador de tela / Lupa virtual 6 – 12.2 

Navegador por voz 6 – 12.2 
Total 49 – 100 
 

Tabela 5. Grupo 1: Software de acessibilidade 
Software de acessibilidade Frequência (n - %) 

DOSVOX 15 – 27.3 
Jaws 14 – 25.5 
NVDA 14 – 25.5 
Virtual Vision 4 – 7.3 
Voice Over 3 – 5.5 
Windows 7 Magnifying Glass 2 – 3.6 
Magic 2 – 3.6 
Virtual Magnifying Glass 1 – 1.8 

Total 55 – 100 
 
Quanto aos aspectos positivos, que facilitam a navegação e o 
acesso às informações, foram obtidas 110 respostas [Tabela 6]: 
teclas de atalho para navegação (24, 21.8%), uso de formulários 
corretamente estruturados (24, 21.8%), vídeos com texto ou áudio 
descrição (22, 20%), imagens com texto alternativo (21, 19.1%), 
páginas em que o tamanho das letras pode ser facilmente 
aumentado ou reduzido (10, 9.1%), páginas ou imagens que 
tenham contraste de cor adequado (6, 5.5 %). Além dessas opções, 
alguns participantes afirmaram usar motores de busca para 
procurar conteúdo em sites, e mencionaram que landmarks 
deveriam ser privilegiados na construção de sites. Esse recurso 
permite incluir marcas de referência em um site de forma que se 
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possa ir diretamente a um trecho da página web. É comumente 
utilizado para marcar blocos importantes como menu de 
navegação, conteúdo principal, campos de busca, dentre outros.  

Tabela 6. Grupo 1: Pontos positivos 
Pontos positivos Frequência (n - %) 

Uso de teclas de atalho para navegação 24 - 21.8 

Formulários que podem ser navegados 
por meio de uma sequência lógica 

24 - 21.8 

Vídeos com descrição textual ou sonora 22 – 20 

Imagens com texto alternativo 21 - 19.1 

Páginas em que o tamanho das letras 
pode ser aumentado ou reduzido 
facilmente 

10 - 9.1 

Páginas ou imagens que possuem 
contraste adequado 

6 - 5.5 

Outros 3 - 2.7 

Total 110 – 100 

 
Para identificar barreiras de acesso comumente encontradas 
durante uma navegação na Web foram apresentadas algumas 
opções, que contradiziam aspectos positivos apresentados em 
questão anterior. As respostas foram coerentes [Tabela 7]. No 
campo em aberto, usuários incluíram uso de Flash inacessível e do 
recurso CAPTCHA, que é destacado no depoimento de um 
participante: As páginas solicitam que sejam digitados números e 
letras que aparecem na imagem. Algumas dessas páginas até 
oferecem a possibilidade de ouvir o código de segurança, 
contudo, muitas vezes este áudio não funciona ou não é em 
português. Frustante. Estes resultados são semelhantes aos 
identificados na pesquisa realizada por WebAIM [23], que 
investigou as preferências de usuários que utilizam softwares do 
tipo Leitor de tela. 

Tabela 7. Grupo 1: Pontos negativos 
Exemplos de barreiras de acesso Frequência (n - %) 

Imagens sem texto alternativo 27 - 14.9 
Textos apresentados como imagens 26 - 14.4 
Formulários que não podem ser 
navegados por meio de uma sequência 
lógica 

25 - 13.8 

Vídeos sem descrição textual ou sonora 24 - 13.3 

Ausência de teclas de atalho para 
navegação 

23 - 12.7 

Tabelas que não fazem sentido quando 
lidas célula por célula ou em modo 
linearizado 

22 - 12.2 

Páginas com caixas de mensagem em 
sobreposição 

16 - 8.8 

Contrastes inadequados entre as cores da 
fonte e fundo 

8 - 4.4 

Páginas em que o tamanho das letras não 
pode ser aumentado ou reduzido 
facilmente 

7 - 3.9 

Outros 3 - 1.7 
Total 181 - 100 

 

Sobre sites mais utilizados, no total foram citados 24 sites, que 
incluíram sites de conteúdo, de busca, de e-mail, compra on-line, 
dentre outros serviços. Houve destaque para Google 
(http://google.com.br), Gmail (http://gmail.com) e Cegueta 
(http://cegueta.com), que, ao serem aplicados testes de 
acessibilidade automáticos, responderam com menor indicação de 
barreiras de acesso. Entretanto, cabe compartilhar alguns 
comentários que foram atribuídos a esta questão: 

• O Facebook eu utilizo apenas a versão mobile, inclusive no 
PC, pois só assim consigo navegar com maior agilidade, uma 
vez que o facebook convencional contém muitos links ilegíveis 
pelo Virtual Vision e também não apresenta uma boa 
sequência lógica, fácil de navegar com as teclas tab, setas 
etc., que geralmente são as mais usadas na web. 

• Em geral a maioria das páginas é navegável com algum 
esforço, mas sofrem do mal de excesso de informação, o que 
tende a dificultar sua navegação. 

• O Gmail eu utilizo apenas a versão em HTML básico, pois o 
gmail convencional é muito complexo para o Virtual Vision 
funcionar plenamente. 

Sobre sites que já tivessem utilizado, ou que gostariam de utilizar, 
mas não o fazem por problemas de acessibilidade, houve destaque 
para sites de instituições bancárias, sites governamentais, de 
entretenimento, de redes sociais, de comércio eletrônico, dentre 
outros. Seguem outros depoimentos, que, coincidentemente, 
também foram realizados por participantes que utilizam o leitor de 
telas Virtual Vision: 

• De modo geral, enfrento muita dificuldade em preencher os 
cadastros quando aparecem na tela, pois muitas vezes a 
pergunta a qual eu preciso responder não é lida pelo Virtual 
Vision; exemplificando: quando pergunta o meu sexo, o 
Virtual Vision não lê esse dado, mas apenas as opções 
masculino e feminino, o que me faz deduzir a pergunta; 
contudo, muitas vezes se a caixa não for combinada e não 
contiver opções para marcar, ou seja, se o campo for apenas 
editável, não há como saber o dado a ser preenchido 

• O próprio site da Universidade é um bom exemplo de 
endereço eletrônico que apresenta muitas insuficiências de 
acessibilidade. A central do aluno, único local onde posso 
consultar minhas informações acadêmico-financeiras, quando 
solicita o preenchimento de um código de segurança, que 
aparece na tela e deve ser copiado pelo aluno, acaba me 
impedindo o acesso, pois o Virtual Vision não lê esse código, 
uma vez que o texto aparece como imagem. Ademais, muitas 
informações úteis, tais como os horários das disciplinas, as 
listas de deferimento/indeferimento das trocas de turnos 
constantes na página da Faculdade de Direito são 
apresentadas na forma de planilha, ou algo do gênero, o que 
é totalmente inviável de acessar. Outro grande entrave é o 
site da biblioteca, que sequer me permite fazer uma busca de 
forma plena; isso é extremamente lastimável, pois para fazer 
uma simples pesquisa eu preciso me locomover até a 
biblioteca. Sem contar que o acesso remoto ao acervo 
eletrônico que a biblioteca proporciona a todos os alunos 
também se torna completamente inacessível a nós, deficientes 
visuais. 

Sobre a experiência na realização ou participação em testes de 
acessibilidade, 26 (86.7%) participantes indicaram ainda não 
terem participado de testes de avaliação de acessibilidade. Os 
usuários que participaram (4 – 13,3%) descreveram que o 
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processo ocorreu a partir do uso de leitor de tela para navegar nos 
sites, sem haver a especificação de uma tarefa ou cenário 
específico a executar. Ainda assim, é necessário considerar que 
nem todos os leitores de tela possuem a mesma qualidade e que 
nem todo usuário está preparado para realizar um teste de 
acessibilidade e, tão pouco, para revisar o código da página para 
confirmar se os erros de acessibilidade indicados de fato existem 
ou são decorrentes da limitação do leitor de tela utilizado. 
A análise referente ao Grupo 1 indica que há sites que ainda 
apresentam informações não perceptíveis aos usuários com 
deficiência visual, que possuem problemas de navegação que 
impedem que as informações sejam compreensíveis e acessadas 
por esses usuários. Há que se verificar melhores práticas no 
desenvolvimento de sites, que passa pela conscientização de 
instituições de ensino que formam desenvolvedores de aplicações 
para Web. Há necessidade de se buscar ações inclusivas de modo 
que a acessibilidade se torne um requisito para a qualidade do 
conteúdo on-line, também sugerido por [13]. 

Grupo 2 – O que disseram os desenvolvedores Web  
A pesquisa com o Grupo 2 foi realizada com desenvolvedores de 
conteúdo ou sistema para a Web. Foram coletadas informações 
sobre a experiência e conhecimento sobre o W3C, WCAG e sobre 
a experiência em testes de acessibilidade. Retomando, 
participaram 60 desenvolvedores com diferentes anos e níveis de 
experiência em desenvolvimento para Internet [Tabelas 2 e 3]. 
Quanto ao conhecimento sobre o W3C, 4 (6.7%) participantes 
afirmaram que não sabiam sobre os padrões W3C e suas diretrizes 
enquanto 47 (78.3%) sabia parcialmente, e apenas 9 (15%) 
afirmaram ter um conhecimento mais aprofundado, conforme 
Tabela 8. No entanto, apenas 8 (13.3%) dos desenvolvedores que 
conhecem as normas e diretrizes do W3C em algum nível 
alegaram utilizá-las como uma prática e 32 (53.3%) informa que 
as utilizam na maioria das vezes. 

Tabela 8. Grupo 2: Nível de conhecimento sobre W3C 
Nível de Conhecimento Frequência (n - %) 

Não conhece 4 - 6.7 
Conhece de forma geral 47 – 78.3 
Conhece profundamente 9 - 15 

Total 60 - 100 

Cabe informar que os desenvolvedores mais experientes foram os 
mesmos que indicaram aplicar os padrões W3C, em pelo menos 
algum nível de frequência. 
Os participantes que informaram que conhecem os padrões e 
recomendações do W3C em algum nível, mas não o aplicam, 
justificaram de diferentes maneiras, conforme segue: 

• Os navegadores atuais conseguem renderizar sites que não 
seguem as recomendações do W3C. Validar sites utilizando o 
algoritmo do W3C em todas as páginas não é algo trivial de 
fazer. Além do mais, o cliente não entende para que isso 
serviria e certamente acharia uma perda de tempo preencher 
todos os textos alternativos de uma galeria de 50 imagens 
para que alguém com problemas visuais pudesse acompanhar 
as fotos. 

• Questão de tempo verso benefícios. As validações W3C são 
validas até certo ponto, a partir dele o ganho é muito pouco 
em relação ao tempo gasto para consertá-las. 

• Porque não é uma política empregada pela empresa, e como 
os prazos do projeto estão sempre apertados, no final, as 
diretrizes do W3C nunca acabam sendo um pré-requisito do 
projeto. 

Desta forma, com base nas declarações dos participantes, são 
fatores que impedem a possibilidade de aderir às diretrizes do 
W3C: falta de conscientização por parte da empresa e do cliente, 
que financia a construção do site, falta de conhecimento por parte 
do desenvolvedor, falta de tempo, e falta de conhecimento sobre 
os padrões Web. 
O Grupo 2 quando foi questionado sobre diretrizes de 
acessibilidade do W3C, respondeu da seguinte forma [Tabela 9]: 
14 (23.3%) afirmaram que não sabem sobre as WCAG 1.0 ou 
WCAG 2.0, 19 (31.7%) conhece, mas pouco, e 27 (45%) só 
entendem de forma geral. Nenhum dos participantes considera 
que as conhece profundamente.  
Tabela 9. Grupo 2: Nível de conhecimento sobre diretrizes de 

acessibilidade do W3C 

Nível de Conhecimento Frequência (n - 
%) 

Conhece de forma geral 27 – 45 

Conhece, mas pouco 19 - 31.7 

Não conhece 14 - 23.3 

Total 60 – 100 

 
Dos 46 participantes que conhecem em algum nível as 
recomendações de acessibilidade do W3C (Tabela 10), 6 (13%) 
participantes afirmam que quase nunca consideram essas 
recomendações, 21 (45.6%) utilizam somente às vezes, 15 
(32.6%) utilizam na maioria das vezes, e somente 4 (8.7%) 
sempre as utilizam. Ainda, com relação ao nível de conhecimento 
em desenvolvimento para Web, tem-se que somente 18.3% dos 
usuários mais experientes seguem as recomendações de 
acessibilidade (5% informa que sempre aplica enquanto 13.3% na 
maioria das vezes). Essa proporção reduz para 11.6% para 
desenvolvedores tidos como intermediários (1.6% informa que 
sempre aplica e 10% que aplica na maioria das vezes) e somente 
1.6% para desenvolvedores iniciantes (nenhum dos 
desenvolvedores iniciantes indica que sempre aplica e somente 
1.6% aplica as recomendações de acessibilidade na maioria das 
vezes). 
 Esse resultado sobre o grau de conhecimento e aplicação das 
recomendações de acessibilidade corresponde ao estudo de 
Brajnik [2], que tratou de testes de acessibilidade baseados no 
WCAG 2.0 e discutiu as diferenças de interpretação dos 
resultados de acordo com o conhecimento de especialistas e não-
especialistas para determinar se o conteúdo da web atende às 
conformidade do WCAG. 
Tabela 10. Grupo 2: Nível de conhecimento sobre diretrizes de 

acessibilidade do W3C 

Nível de Conhecimento Frequência (n - %) 
Quase nunca 6 - 13.0 
Sim, somente às vezes 21 - 45.6 
Sim, na maioria das vezes 15 - 32.6 

Sim, sempre 4 - 8.7 
Total 46 - 100 
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Os participantes que informaram que conhecem as recomendações 
de acessibilidade em algum nível, mas não as aplicam, 
justificaram de diferentes maneiras: 

• Já ouvi falar, mas nunca realmente cheguei a me preocupar 
com essas questões. Acredito que seja devido ao fato de os 
próprios clientes não exigirem que os projetos contemplem 
tais recomendações de acessibilidade. Atualmente, como 
estou desenvolvendo produtos que atingem um grande público 
(mais de 100.000 requisições por minuto), sei que 
acessibilidade é um fator importante e deveríamos fazer uso 
dessas recomendações o quanto antes. 

• Os clientes não sabem o que é acessibilidade para Web e não 
se interessam que seus sites sejam acessíveis. Muitos clientes 
querem apenas sites bonitos, mesmo que precisem ser em 
Flash e não funcionem em tablets. O que dizer de 
acessibilidade? Além disso, prever acessibilidade é um 
trabalho adicional que precisaria ser incluso no orçamento, o 
que encareceria o projeto para o cliente. Ao saber do preço 
mais alto em função da acessibilidade, certamente essa seria 
a primeira característica da qual o cliente estaria disposto a 
abrir mão em seu site. 

• Porque a organização onde trabalho não me fornece tempo 
extra de trabalho para desenvolver estas características. 

• Geralmente, no meu dia-a-dia, acessibilidade não é um 
requisito para os projetos que eu atuo. 

• Construir um site totalmente acessível exige mais tempo de 
desenvolvimento, testes com ferramentas adequadas, etc. 
Tudo isso gera um custo maior e cabe ao cliente essa decisão. 

• Infelizmente, até o momento, nenhum cliente exigiu que o site 
fosse acessível por pessoas com algum tipo de deficiência, 
porém, muitos Content Management System já contêm de 
alguma forma alguns padrões de acessibilidade do W3C, mas 
não tão completo, eu acho. 

Sobre recomendações de acessibilidade do W3C específicas para 
usuários com deficiência visual (Tabela 11), 15 (25%) 
participantes afirmam que nunca consideraram essas 
recomendações, 15 (25%) que quase nunca, 18 (30%) que 
consideram essas recomendações, mas somente algumas vezes, e 
12 (20%) que as consideram na maioria dos sites que 
desenvolvem. Nenhum desenvolvedor considera que as aplica 
sempre. 
Tabela 11. Grupo 2: Desenvolvimento de sites acessíveis para 

pessoas com deficiência visual 
Desenvolvimento de site acessível Frequência (n - %) 

Nunca 15 - 25 
Quase nunca 15 - 25 
Sim, mas somente às vezes 18 - 30 

Sim, na maioria das vezes 12 - 20 

Total 60 - 100 
 
Relacionando o uso dessas recomendações com o nível de 
experiência dos desenvolvedores, apenas 7 (23.3%) dos 30 
participantes mais experientes seguem as recomendações de 
acessibilidade para deficientes visuais na maioria dos casos 
enquanto 9 (30%) dos participantes as seguem só às vezes, 6 
(20%) quase nunca as seguem e 8 (26.7%) afirmam que nunca as 

seguem. Para 18 desenvolvedores intermediários, as respostas 
foram assim categorizadas: 5 (27.8%) utilizam na maioria das 
vezes, 7 (38.9%) somente às vezes, 3 (16.7%) quase nunca e 3 
(16.7%) nunca utilizaram. Quanto aos 12 desenvolvedores 
iniciantes, 2 (16.7%) utilizam somente às vezes, 6 (50%) quase 
nunca e 4 (33.3%) nunca utilizaram. 
Os usuários que utilizam de alguma forma essas recomendações 
informaram que incluem no desenvolvimento de seus sites as 
recomendações apresentadas na Tabela 12. 

Tabela 12. Grupo 2: Recomendações de acessibilidade 
adotadas 

Recomendações Adotadas Frequência (n - %) 
Fazer as páginas web funcionarem de 
forma previsível 

30 - 13.8 

Fornecer alternativas em texto para 
qualquer conteúdo não textual 

29 - 13.4 

Tornar o conteúdo legível e 
compreensível 

28 - 12.9 

Ajudar os usuários a não cometer erros 25 - 11.5 

Fornecer formas de ajudar os usuários a 
navegar, localizar conteúdos e determinar 
onde eles estão 

18 - 8.3 

Construir páginas Web robustas de forma 
que possam ser interpretadas de forma 
concisa por diversos agentes do usuário 

17 - 7.8 

Fornecer tempo suficiente aos usuários 
para lerem e utilizarem o conteúdo 

15 - 6.9 

Disponibilizar funcionalidades a partir do 
teclado 

13 - 6 

Não criar conteúdo de uma forma que 
possa causar ataques epilépticos 

12 - 5.5 

Facilitar a audição e a visualização de 
conteúdo pelos usuários 

12 - 5.5 

Criar conteúdos que possam ser 
apresentados de diferentes maneiras 

11 - 5.1 

Fornecer alternativas para mídias com 
base no tempo 

6 - 2.8 

Outros: Fazer teste de cores para 
daltonismo 

1 - 0.5 

Total 217 - 100 
 
Com relação aos testes de acessibilidade [Tabela 13], a maioria 
dos participantes do Grupo 2 (35 – 58.3%) informa que não 
realiza nenhum método de teste de acessibilidade, 15 (25%) dos 
entrevistados aplicado testes manuais, 5 (8,3%) aplica testes 
automáticos, e 5 (8,3%) aplica testes de acessibilidade manuais e 
automáticos. 
Relacionando à experiência no desenvolvimento de conteúdo ou 
sistema para Web, dos 30 participantes experientes, somente 3 
(10%) realizam testes de acessibilidade manual e automático, 2 
(6.7%) aplicam somente teste automático,  10 (33.3%) aplicam 
somente testes manuais e 15 (50%) informam que não aplicam 
nenhum teste de acessibilidade em suas aplicações. Quanto aos 18 
participantes intermediários, 1 (5.5%) aplica testes manuais e 
automáticos, 2 (11.1%) aplicam somente testes automáticos, 3 
(16.7%) aplicam somente métodos manuais e 12 (66.7%) não 
aplicam nenhum método de teste de acessibilidade. Dos 12 
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participantes iniciantes, 1 (8.3%) aplica testes de acessibilidade 
manual e automático, 1 (8.3%) aplica somente teste automático, 2 
(16.7%) aplicam somente testes manuais e 8 (66.7%) não aplicam 
nenhum método de teste. 

Tabela 13. Grupo 2: Tipos de teste de acessibilidade 
Tipos de testes de acessibilidade Frequência (n - %) 

Não 35 – 58.3 
Sim, apenas por meio de testes de 
acessibilidade manuais (avaliação 
humana) 

15 - 25 

Sim, apenas por meio de testes de 
acessibilidade automáticos 

5 – 8.3 

Sim, por meio de testes de acessibilidade 
automáticos e manuais 

5 – 8.3 

Total 60 - 100 

 
Alguns participantes descreveram de forma geral como são 
realizados os testes e que recursos são utilizados. Dentre esses, 
destacaram-se os validadores do W3C, testadores de cores para 
daltonismo, leitor de telas como o DOSVOX e o Jaws. Outros 
participantes citaram o uso do software Selenium, que é 
direcionado a testes funcionais e não a testes de acessibilidade. 

3.5. Discussão 
Este estudo é preliminar e seus resultados podem servir para um 
estudo comparativo mais amplo e mais longo. Na interpretação 
dos dados, deve-se ater para o fato de que algumas perguntas eram 
de natureza mais técnica e é possível que algum participante não 
possuísse o conhecimento técnico necessário para respondê-la 
adequadamente. Ainda, uma vez que as respostas estão baseadas 
nas experiências com os usuários, uma experiência negativa pode 
interferir nas respostas, podendo generalizar uma situação 
bastante particular. 
Dadas essas considerações, discutimos alguns resultados do 
Grupo 2 tomando como base alguns mitos que foram apresentados 
por Spelta [18] e adaptados para os resultados do nosso estudo. 

• Acessibilidade Web é só para deficientes visuais. Quando 
uma recomendação de acessibilidade é respeitada, atende-se 
a vários tipos de usuários. Por isso, atender a tipos diferentes 
de deficiências não significa trabalho replicado. 

• Na prática, o número de usuários que se beneficiariam com 
a aplicação de acessibilidade é relativamente 
pequeno. Quando um site é acessível, além de atingir os 
usuários de Internet que normalmente não seria capazes de 
acessá-lo por causa de barreiras à acessibilidade, também são 
criadas condições para novas pessoas serem capazes de usar 
a Internet. 

• Fazer um site acessível demora e custa caro. Algumas 
adaptações para alcançar a acessibilidade na Web são, de 
fato, trabalhosas. Mas, somente se sabe se o tempo e o custo 
do projeto web são adequados, se forem considerados os 
benefícios alcançados. 

• É melhor fazer uma página web especial para pessoas com 
deficiência visual e Um site que é acessível para pessoas 
com deficiência visual não é atraente. Os recursos de 
acessibilidade disponíveis já permitem criar sites bonitos, 
funcionais e acessíveis. Mas, para isso, de forma similar a 

novas tecnologias, para se obter bons resultados, a técnica de 
acessibilidade precisa ser aprendida. 

• Vamos por partes: primeiro fazemos o site, depois fazemos 
acessibilidade. De forma similar ao que acontece com 
qualquer tecnologia, geralmente o primeiro projeto acessível 
demanda um tempo e um custo maior, porque é preciso 
capacitar a equipe. 

• Nós sabemos o que é bom. Quanto mais cedo se permitir que 
os usuários sejam capazes de participar no projeto de site, 
mais detalhes serão disponibilizados durante todo o período 
de duração do projeto e menos mudanças serão necessárias 
para a versão final do site. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No Brasil, a cultura da acessibilidade na Web tornou-se mais 
evidente a partir do Decreto 5296/2004 [3], que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas com deficiência. Nesse dispositivo legal, há um capítulo 
próprio que trata do acesso à informação e à comunicação e que 
afirma que no prazo de até doze meses a contar da data de 
publicação daquele Decreto, seria obrigatória a acessibilidade nos 
portais e sites eletrônicos da administração pública da Internet, 
para o uso das pessoas com deficiência visual, garantindo-lhes o 
pleno acesso às informações disponíveis.  
O trabalho aqui apresentado analisa e discute o tema da 
acessibilidade da Internet no Brasil, considerando o ponto de vista 
de usuários com deficiência visual e de desenvolvedores de 
conteúdo Web. Descrevemos um fenômeno sobre acessibilidade 
na Web para pessoas com deficiência visual que deveria ser 
considerado no desenvolvimento de Websites, de materiais on-
line de cursos a distância, dentre outros.  
O estudo realizado mostrou que ainda há sites que apresentam 
barreiras de acesso, bem como muitos desenvolvedores não têm 
conhecimento sobre as diretrizes do W3C, ou sobre suas 
recomendações de acessibilidade. Portanto, muito possivelmente 
continuarão a desenvolver sites que apresentem barreiras de 
acesso mantendo uma lacuna entre o ideal e o real. 
Também foram identificados mitos, baseados no trabalho de 
Spelta [18], relacionados ao desenvolvimento de sites acessíveis, 
os quais estão relacionados a um mal-entendido sobre os critérios 
de acessibilidade. Estes mitos incluem a ideia de que sites 
acessíveis são úteis apenas para uma pequena parcela da 
população, que a concepção de sites acessíveis exige muito 
trabalho extra da equipe de desenvolvimento, e que o resultado 
final não é visualmente atraente. Tais questões devem ser 
entendidas e desconsideradas como empecilhos à acessibilidade. 
Como trabalho futuro, pretende-se uma nova rodada de coleta de 
dados de forma a realizar um estúdio mais longo e incluir mais 
usuários com deficiência visual, permitindo uma amostra mais 
representativa. Esta nova rodada de coleta de dados deve incluir 
perfis adicionais de participantes, como agentes do governo, 
instituições de ensino, bem como clientes que financiam a criação 
de conteúdos e serviços on-line, que normalmente representam 
um segmento da população que é capaz de influenciar a opinião 
pública. 
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ABSTRACT 
Despite the potential of the Web and distance education, such 
technologies present serious limitations regarding inclusion of 
deaf people. This article presents a tool for approximating the 
Web of deaf people using sign language. A detailed process for 
specifying inclusive user interfaces is also presented, which was 
used for designing an inclusive interface for FALIBRAS-WEB, a 
system of automatic translation of web content geared toward deaf 
people. The goal of this system is to enable the accessibility of 
online content in Portuguese for the Brazilian Sign Language 
(LIBRAS). The designed interface was developed focusing on the 
target user through a collaborative design approach and, therefore, 
is expected to achieve good levels of digital inclusion of deaf and 
the consequent democratization of information. 

RESUMO 
Apesar do potencial da Web e da educação a distância, tais 
tecnologias ainda não incluem as pessoas surdas. Este artigo 
apresenta uma ferramenta para aproximar a Web das pessoas 
surdas, utilizando língua de sinais. São apresentados detalhes do 
processo de especificação de interfaces utilizado, de forma a 
produzir uma interface inclusiva para o FALIBRAS-WEB, um 
sistema de tradução automática de conteúdo WEB voltado para 
pessoas surdas. O objetivo desse sistema é viabilizar a 
acessibilidade de conteúdos online em português para 
conhecedores da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A 
interface projetada foi desenvolvida com foco no usuário, através 
do método de design colaborativo e, com isso, espera-se alcançar 
bons índices de inclusão digital de surdos e a consequente 
democratização no acesso à informação. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers in Education]: Computer Uses in Education 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Inclusão digital de pessoas surdas, Língua de Sinais, FALIBRAS, 
LIBRAS, Acessibilidade na Web, Tradução, Design Colaborativo. 

1. INTRODUÇÃO 
No dia 24 de abril de 2002 foi sancionada no Brasil a LEI Nº 
10.436, mais conhecida como Lei de LIBRAS, que propõe 
medidas para a igualdade de direitos e a consequente inclusão 
social do deficiente auditivo. Entre outras coisas, a Lei de 
LIBRAS estabelece a inserção da língua brasileira de sinais 
(LIBRAS) como disciplina curricular, a presença de intérpretes 
em sala de aula e o uso e difusão da LIBRAS para o acesso das 
pessoas surdas à educação [2]. 

Porém, para que profissionais, tais como professores e intérpretes, 
atuem neste processo de inclusão, é necessário tanto 
conhecimento da LIBRAS, quanto conhecimento do domínio a 
ser interpretado, o que exige preparo prévio que, muitas vezes, é 
feito sem o apoio ferramental adequado. 

Um questionamento comum referente ao trabalho proposto é por 
que um surdo teria dificuldade em compreender textos na língua 
portuguesa, já que sua deficiência é auditiva e não existe nada que 
interfira na sua visão. Através dos estudos realizados sobre a 
LIBRAS, pode-se perceber que a resposta para esse 
questionamento está não apenas na divergência entre as 
gramáticas das duas línguas (Tabela 1), mas principalmente na 
natureza silábica do português, o que acaba vinculando a audição 
ao processo de aprendizagem da língua [6].  

Tabela 1. Língua Portuguesa X LIBRAS 

 Língua 
Portuguesa LIBRAS 

Canal Oral-Auditivo  Viso-Gestual 

Unidade Palavras Sinais 

Verbos Flexionados Não 
Flexionados 

Estrutura 
Sujeito – 
Verbo – 

Predicado 

Sujeito – 
Predicado – 

Verbo 
 

Devido à sua abrangência, uma tecnologia potencial para apoiar a 
interação entre surdos e ouvintes é a Web, que pode desempenhar 
o papel de interface entre o conteúdo da Internet e o usuário 
surdo. Porém, da maneira como ela se apresenta hoje, baseada em 
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línguas fonéticas, não consegue atingir a todos os cidadãos, 
criando, assim, uma classe de excluídos tecnológicos. É 
importante ressaltar que a realidade em questão se torna ainda 
mais crítica quando levamos em consideração os usuários surdos. 
Desta maneira, o ambiente Web se torna hostil para essa classe de 
usuários, fato este que motiva a criação de uma interface gráfica 
adaptada ao surdo, com foco na língua de sinais, língua materna 
da comunidade surda. No caso da comunidade surda brasileira, a 
LIBRAS. 

Com relação à educação de surdos, o modelo atual, baseado na 
exaustiva repetição oral dos assuntos, não consegue atingir o 
aluno surdo, mais propenso a absorver informações oriundas do 
canal visual. Eles são muito observadores e detém uma memória 
visual privilegiada, porém, apesar da obrigatoriedade da presença 
de intérprete em sala de aula, é improvável que todo conteúdo 
lecionado seja absorvido durante a aula. Ao chegar em casa, surge 
outra barreira, os materiais didáticos, expressos somente na língua 
escrita, também não estão adaptados para esses alunos, o que os 
obriga a procurar as associações de surdos para que um intérprete 
explique, novamente, todos os assuntos abordado nas salas de 
aula convencionais. 

Ainda no que tange à educação de surdos, uma alternativa 
bastante difundida nos últimos anos foi a Educação a Distância 
(EaD). Muitos levantaram a bandeira dessa nova modalidade de 
ensino alegando que esta era a chance de muitos deficientes, 
excluídos do sistema tradicional, de cursarem o ensino superior. 
Porém, segundo pesquisa publicada no Portal Universia [1], 
embora a EaD tenha crescido cerca de 200% nos últimos quatro 
anos, conforme dados do Anuário Brasileiro Estatístico de 
Educação a Distância, ela ainda não consegue atingir aos mais de 
24,5 milhões de brasileiros portadores de deficiência. Em relação 
à surdez, muitos devem se questionar qual o empecilho existente 
no EaD, já que o material é, na maioria das vezes, disponibilizado 
de forma escrita. A resposta para esta pergunta, como já foi dito, 
vem da enorme divergência das gramáticas das línguas faladas, a 
exemplo da Língua Portuguesa, e das línguas de sinais, a exemplo 
da LIBRAS. Além disso, para a pessoa surda, é bastante 
extenuante a tarefa de ler e interpretar textos longos. Apesar de 
esta pesquisa ser antiga, ainda não é possível ver esforços 
suficientes para contornar esta situação, mas, algumas propostas já 
foram lançadas e serão apresentadas na Seção 3 sobre Trabalhos 
Relacionados. 
Segundo Ronice Müller [13], o contexto bilíngue do surdo no 
Brasil configura-se diante da coexistência da LIBRAS e da língua 
portuguesa. Neste caso, não basta apenas decidir se uma ou outra 
língua passará a fazer parte do contexto educacional e sim, tornar 
possível a coexistência das duas línguas, atentando para as 
diferentes funções que estas apresentam no dia-a-dia da pessoa 
surda que está se formando. A língua portuguesa deve sempre ser 
vista como a segunda língua da comunidade surda, tendo a 
LIBRAS o papel de língua base para a aquisição da modalidade 
escrita da língua portuguesa. Desta forma, é natural que o surdo 
esteja mais propenso a absorver informações vindas através do 
canal viso-gestual, da LIBRAS. 

Nesse contexto, o FALIBRAS-WEB visa a estender um tradutor 
de português para LIBRAS, denominado FALIBRAS, através da 
sua integração ao navegador Web Firefox. Com isso, espera-se 
facilitar a utilização da Web tornando intuitiva a navegação e o 
acesso ao conteúdo disponível, contribuindo para a inclusão 
digital da comunidade surda. O presente trabalho objetiva o 
estudo para a criação de uma interface gráfica que facilite a 
inclusão digital de deficientes auditivos de forma autônoma e o 
aprendizado mútuo entre as línguas faladas, tal como o Português 
e a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Para a condução do trabalho foi utilizada a técnica de design 
colaborativo [7,8], onde o público-alvo, no nosso caso, 
voluntários surdos e intérpretes, participam ativamente do 
processo de projeto da interface do sistema. Como será detalhado 
na Seção 4, foi utilizada a técnica de fantasia direcionada, onde 
apesar do direcionamento, os voluntários puderam sugerir novos 
ícones e formas intuitivas de interagir com o sistema. 

O restante do artigo está organizado como segue. A Seção 2 
apresenta os fundamentos teóricos necessários para a condução do 
trabalho. A Seção 3 apresenta alguns trabalhos relacionados. A 
Seção 4 descreve o processo colaborativo para a especificação de 
interfaces dentro no contexto do sistema FALIBRAS-WEB, 
estudo de caso desta pesquisa. A Seção 5 apresenta a 
implementação do FALIBRAS-WEB. A Seção 6 faz uma 
avaliação da solução proposta. Finalmente, a Seção 7 apresenta 
algumas conclusões sobre o trabalho, além de possíveis 
direcionamentos para trabalhos futuros. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), língua materna da 
comunidade surda brasileira, teve seu reconhecimento somente 
em abril de 2002 com a LEI Nº 10.436, mais conhecida como Lei 
de LIBRAS [2], cujo artigo primeiro diz:  

“Art. 1º[A LIBRAS] É reconhecida como meio legal de 
comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS e outros recursos de expressão a ela 
associados.” 

A importância pedagógica e social da LIBRAS é ratificada pela 
academia. Pesquisa com filhos surdos de pais surdos estabelecem 
que a aquisição precoce da LIBRAS, dentro do lar, é um benefício 
e contribui para o aprendizado da língua oral (na modalidade 
escrita) como segunda língua e para a socialização da criança 
[11].  

A LIBRAS, assim como as demais línguas de sinais, é uma língua 
de modalidade gesto-visual, que de utiliza movimentos gestuais e 
expressões corporais e faciais que são percebidos pela visão, 
como canal para a comunicação. Dessa forma, se diferencia da 
língua portuguesa, de modalidade oral-auditiva, que utiliza como 
canal de comunicação, sons articulados que são percebidos pelos 
ouvidos. Outras diferenças se apresentam, também, nas estruturas 
gramaticais de cada língua. 
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2.2 Design Colaborativo 
A análise do ser humano não faz parte das ciências exatas, não 
existe uma equação em que, substituindo os valores para 
determinadas incógnitas, produza sempre o mesmo resultado. 
Suas ações e reações são imprevisíveis, dependem de uma 
quantidade indefinida de variáveis, muitas dessas de cunho 
psicológico. Por isso, faz-se necessária a análise detalhada dos 
usuários para detectar possíveis linhas de raciocínio e interação 
com o dispositivo, tais como as abordagens apresentadas pelo 
método de design colaborativo. 

O método de design colaborativo consiste em trazer o usuário 
para dentro do processo de elaboração e criação da interface e é 
derivada de uma combinação de outras metodologias que também 
objetivam trazer o usuário ao processo de design, como por 
exemplo: contextual inquiry, participatory design e cooperative 
design [8]. Dessa forma, a equipe de desenvolvimento deve estar 
mais próxima do público alvo, a fim de atingir bons resultados de 
usabilidade através da interação entre esses dois grupos: 
desenvolvedores e usuários. Com o diálogo e a troca de 
experiências, é possível fazer o levantamento de requisitos 
essenciais, considerando aplicação e usabilidade, do ponto de 
vista do público alvo que, muitas vezes, não seriam sequer 
imaginados pela equipe de desenvolvimento.  

Existem várias técnicas que podem ser utilizadas no 
desenvolvimento do design colaborativo, entre as quais podemos 
citar: questionário, brainstorming, design livre, e fantasia 
direcionada. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Quando se fala em propostas que visam a propiciar igualdade para 
os deficientes, ainda é muito comum confundir ações integradoras 
com ações inclusivas. A ação integradora objetiva adaptar o surdo 
ao contexto pré-existente enquanto a ação inclusiva procura 
entender — e respeitar — as diferenças para modificar os 
ambientes sociais transformando-os em ambientes onde esses 
deficientes possam interagir de forma democrática [9].  

Um exemplo de ação integradora é a opção de legenda oculta 
disponível em vários canais de televisão que, apesar da boa 
iniciativa, recai no mesmo problema das páginas Web – a língua 
portuguesa – não se esquecendo de mencionar a velocidade da 
legenda que dificulta, ainda mais, o entendimento da mensagem. 
Ainda no mesmo contexto de televisão, uma ação inclusiva, que 
respeita as diferenças, é a janela com intérprete de LIBRAS, 
visível apenas em pronunciamentos do governo e em alguns 
canais religiosos. 

Foi desenvolvido pela Universidade Politécnica de Madri em 
parceria com Confederação Estatal de Pessoas Surdas (Fundação 
CNSE) o primeiro sistema de tradução de voz para a língua de 
sinais espanhola [10]. O sistema tem por objetivo eliminar as 
barreiras de comunicação encontradas pelas pessoas surdas ao 
realizar trâmites administrativos na esfera pública. Ele é capaz de 
traduzir as expressões pronunciadas pelos funcionários da 
administração pública enquanto atendem uma pessoa surda que 

deseja, por exemplo, renovar sua carteira de identidade ou 
habilitação.  

Apesar da iniciativa citada acima ser voltada apenas para a língua 
de sinais espanhola, motiva claramente o surgimento de novos 
projetos nessa mesma linha de pesquisa. Além do fato do 
FALIBRAS-WEB ser voltado para a LIBRAS, o seu foco Web o 
diferencia ainda mais da solução espanhola. 

Observando o universo da Web, podemos notar vários sites cujas 
interfaces já estão adaptadas aos usuários surdos que utilizam 
línguas de sinais e o SignWriting [5,16,17], um sistema 
desenvolvido em 1974 pela dançarina Valerie Sutton para 
descrever danças. Este sistema demonstrou que as linguagens 
baseadas em gestos e sinais poderiam ser registradas graficamente 
e, desta forma, após alguns anos de pesquisa, o SignWriting era 
capaz de expressar a língua de sinais em todos os seus detalhes e, 
por ser parametrizável, tornou-se uma linguagem capaz de ser 
escrita no computador [12]. 

O SignWriting deu à comunidade surda a possibilidade de 
escrever na sua própria língua, sem precisar recorrer ao português 
escrito, sua segunda língua. Sabe-se que, mesmo após anos de 
estudos, a escrita e compreensão de textos na língua portuguesa é 
limitada para os surdos. As soluções citadas se baseiam nesta 
nova possibilidade de escrita, que não precisa estar associada à 
gramática da língua nativa local, podendo utilizar-se da estrutura 
frasal da própria língua de sinais. Conforme descrito em [16], o 
software apresentado é capaz de produzir mensagens tanto no 
SignWritting como na língua portuguesa, fazendo uma ligação 
direta para o aprendizado mútuo desses dois códigos de 
comunicação. Porém, o que vemos atualmente nas escolas 
especiais para surdos são esforços para que os alunos sejam 
capazes de compreender e interpretar a modalidade escrita da 
língua portuguesa. Apesar da importância de se escrever em sua 
própria língua, incentivar a criação de textos em SignWriting 
demanda um grande esforço por parte do aluno surdo e, podendo 
ainda levar à opção desta modalidade de escrita em detrimento da 
língua portuguesa, criando assim um abismo ainda maior entre as 
pessoas surdas e o restante da sociedade. Desta maneira, as 
pessoas surdas somente teriam acesso aos conteúdos criados por 
outros surdos ou estudiosos da área e isso certamente restringiria 
o acesso à informação. Para evitar tal problema, a LEI DE 
LIBRAS, regulamentada em 2005, ao mesmo tempo em que 
considera a LIBRAS como língua oficial do brasileiro surdo, 
destaca que essa língua não substitui a língua portuguesa na sua 
forma escrita [3]. 

Assim, os esforços e pesquisas devem ser no sentido de incluir os 
surdos na sociedade e a maneira mais natural para tal é incentivar 
e facilitar o desenvolvimento intelectual, cultural e social da 
pessoa surda, aliado a práticas pedagógicas que promovam o 
aprendizado da língua portuguesa na sua forma escrita. 
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4. EXECUÇÃO DO PROCESSO: O CASO 
DO FALIBRAS-WEB 

4.1 Contextualização: Sistema FALIBRAS 
O sistema FALIBRAS foi desenvolvido com o intuito de apoiar a 
comunicação oral entre ouvintes e surdos, facilitando o convívio 
entre os mesmos. De maneira geral, o sistema capta a fala através 
de um microfone e exibe a tradução do que foi dito, em LIBRAS, 
na sua forma gestual, animada e em tempo real [4].  

Atualmente, está sendo conduzida uma nova vertente do projeto, 
denominada FALIBRAS-WEB, uma ferramenta que se apresenta 
como um plug-in para o browser Firefox. Seu objetivo principal é 
viabilizar o acesso aos conteúdos WEB, inicialmente aqueles em 
português, a usuários conhecedores da LIBRAS. A ideia é que, 
além de prover acesso àqueles conteúdos que já existem na WEB, 
a ferramenta também possibilite o aumento do vocabulário, e 
consequente aprendizado, tanto da LIBRAS quanto  do  
português, por parte do ouvinte ou do surdo, respectivamente. 

4.2 Processo Colaborativo para a Construção 
de Interfaces 
O projeto da interface foi desenvolvido com foco no usuário, 
através do método de design colaborativo. A ideia inicial era 
desenvolver uma interface baseada na LIBRAS, na língua 
portuguesa e em símbolos gráficos, tornando-a intuitiva para os 
usuários, tanto aqueles que dominam a língua portuguesa, como 
aqueles que dominam a LIBRAS. 

Durante o processo colaborativo proposto, foram executadas sete 
etapas, que são apresentadas na Figura 1 e serão explanadas 
adiante. São elas: (1) Elaboração do protótipo inicial; (2) 
Elaboração e aplicação dos questionários: institucional e 
individual; (3) Avaliação dos questionários; (4) Elaboração do 
segundo protótipo; (5) Atividade de design colaborativo; (6) 
Brainstorming; e (7) Evolução do protótipo. 
Antes de iniciar o processo colaborativo, foi elaborado um 
protótipo de interface sem que houvesse interferência de nenhum 
voluntário. O objetivo deste protótipo era servir de base para a 
comparação, no final do processo, entre uma interface 
desenvolvida através do método de design colaborativo e outra 
desenvolvida sem a utilização deste método. 
Como primeiro meio para o levantamento de informações, foram 
elaborados dois questionários, o primeiro para conhecer a 
realidade da instituição, através de informações como espaço 
físico, faixa etária do público atendido, atividades envolvidas, etc. 
A instituição, neste caso, se refere ao Centro de Atendimento às 
Pessoas com Surdez (CAS), escolhido por ser referência em 
atendimento dos surdos de Alagoas e provedor do curso de 
capacitação dos pesquisadores na LIBRAS, fato este, que 
aproximou os pesquisadores da realidade da comunidade surda. Já 
o segundo, voltado para o voluntário surdo, objetivou extrair 
informações pessoais do voluntário, com perguntas que 
englobavam desde informações pessoais e educacionais, tais como 
idade, grau de escolaridade e conhecimento na língua portuguesa 
e na LIBRAS, passando por relações sociais até a relação destes 
indivíduos com as mais diversas tecnologias. 

Com relação à elaboração do segundo questionário, a ideia foi 
depender o mínimo possível de intérpretes em sua aplicação e, 
para isso, foram utilizados alguns artifícios para tornar a tarefa 
mais intuitiva. Como já foi dito, a língua portuguesa e a LIBRAS 
possuem gramáticas bastante diferentes e, desta forma, as 
perguntas foram elaboradas utilizando um português considerado 
simples e o tipo das questões (múltipla escolha) foi escolhido por 
ser menos cansativo e mais direto para responder, já que, para o 
entrevistado, basta escolher a opção mais adequada à sua 
realidade. Além das questões de múltipla escolha, foram 
elaboradas cinco questões abertas com respostas diretas. 
 

 

Figura 1. Diagrama de atividades – visão geral do processo 
proposto 

Desde o início, houve a preocupação de criar um meio de 
obtenção de informações que fosse claro e intuitivo para os 
voluntários, porém, mesmo com toda atenção empregada na 
elaboração do questionário, foi possível observar, logo nas 
primeiras questões, uma grande dificuldade com relação ao 
vocabulário utilizado (Figura 2). Os voluntários questionaram 
sobre o significado das palavras “feminino”, “masculino”, “total” 
e “parcial”. Neste caso, fez-se necessária a intervenção de um 
intérprete para associar o conceito de “feminino” ao conceito de 
“mulher”, “masculino” ao de “homem”, “total” ao conceito de 
“não ouvir nada” e “parcial” ao conceito de “ouvir pouco”. 
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Figura 2.  Parte inicial do questionário 
As dificuldades descritas acima, encontradas na compreensão e 
aplicação do questionário, só evidenciam a importância de se ter 
um projeto de interface voltado especificamente para o público 
surdo. 
Após as análises feitas durante a aplicação do questionário e 
demais interações com a comunidade surda, foi desenvolvido um 
protótipo de interface baseado em três janelas principais, são elas:  

• Add on ligado ao browser – Módulo responsável por integrar 
o tradutor ao Firefox e exibir as traduções dos textos 
selecionados; 

• Dicionário de LIBRAS – Módulo que funciona como um 
dicionário convencional, capaz de traduzir conceitos da língua 
portuguesa para a língua brasileira de sinais e vice versa; 

• Configurações e aprendizagem de vocabulário – Módulo 
responsável por configurar as opções do add on e incrementar 
a base de dados do dicionário. 

O objetivo deste protótipo (Figura 3) foi deixar visível, para o 
usuário médio, apenas os controles essenciais para a interpretação 
de textos da Web. Os demais controles e opções ficaram 
escondidos em um menu de fácil acesso para usuários mais 
experientes. Os ícones foram, propositalmente, deixados na forma 
mais simples possível (sem cores ou design elaborado) para que, 
durante outra interação, os usuários fossem questionados sobre a 
apresentação destes ícones. 
Para desenvolver o design colaborativo desse projeto, foi utilizada 
a atividade de fantasia direcionada, na qual os participantes são 
encorajados, pelo mediador da atividade, a criar a interface ideal, 
de acordo com suas ideias, para a ferramenta em 
desenvolvimento. Nesta atividade, diferente do design livre, é 
permitida a intervenção do mediador, através de perguntas e 
suposições, com o objetivo de canalizar as ideias do voluntário. 
 

 
Figura 3.  Interface do add on ligado ao browser 

 
Deste modo, a atividade foi desenvolvida utilizando material 
impresso (Figura 4) e foi dividida em dois momentos. 
Inicialmente, os voluntários escolheram os ícones que melhor 
representavam as funcionalidades do programa e, em seguida, 
organizaram os ícones e o add on no espaço do browser, como 
será descrito nos próximos parágrafos.  
É importante observar que antes do início das atividades, os 
voluntários receberam uma pequena explicação sobre o Projeto 
FALIBRAS e suas funcionalidades para que a atividade tivesse 

mais consistência e se tornasse mais real. Como voluntários para 
esta parte da pesquisa, foram convidados tanto surdos quanto 
ouvintes envolvidos com a comunidade surda. 
A primeira parte da atividade, para a escolha dos ícones, analisou, 
de forma implícita, a relação que os voluntários têm com as 
interfaces dos dispositivos tecnológicos através do conhecimento 
que estes possuem sobre os significados de cada ícone. A ideia era 
utilizar ícones universais, já conhecidos pelos usuários de 
computador, e ícones soltos, sem uma definição prévia. Para cada 
funcionalidade, o voluntário poderia escolher um ícone exposto 
ou propor outro de seu interesse (Figura 5). 

 
Figura 4.  Material utilizado para a atividade de fantasia 

direcionada 
 
Com relação às respostas, é natural que aqueles entrevistados que 
já possuem certa intimidade com as tecnologias optem pelos 
ícones universais. E, provavelmente, aqueles que não possuem tal 
intimidade estejam mais livres para escolher, segundo suas 
vivências, funcionalidade exprime melhor a ideia de cada ícone. 
 

 
Figura 5.  Conjunto de ícones escolhido por um usuário 

 
Com os ícones escolhidos em mãos, os voluntários tiveram acesso 
a um conjunto de objetos impressos, entre eles: a janela do 
browser e suas abas, os quadros do add on (em pop in e pop out) 
e a tela de vídeo maximizada. Com esse material, os voluntários 
foram encorajados a posicionar os ícones e janelas de forma a 
produzir a interface considerada ideal por eles (Figura 6). Através 
desta atividade é possível observar a linha de raciocínio dos 
voluntários e aplicá-la na concepção da interface. 
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Figura 6.  Atividade de fantasia direcionada 

 
A atividade de fantasia direcionada foi desenvolvida com cinco 
voluntários, sendo dois surdos e três ouvintes diretamente ligados 
à comunidade surda. Inicialmente, se pensou em aplicá-la com 
mais surdos, porém, não foi possível realizá-la com os voluntários 
surdos na mesma linearidade seguida com os ouvintes. O surdo se 
atém constantemente em detalhes e o foco da tarefa é perdido. 
Desta forma, a atividade foi desenvolvida com mais ouvintes do 
que surdos. Este fato não compromete o desenvolvimento do 
projeto, já que, os ouvintes selecionados estão em contato direto 
com a comunidade surda e já compreendem bem a linha de 
raciocínio deles. Além disso, a comunicação flui melhor entre 
dois ouvintes. 
Durante o brainstorming sobre a primeira versão da interface e a 
realização da atividade de fantasia direcionada, surgiram várias 
ideias e observações sobre a interface e as funcionalidades do add 
on. Dentre as observações podemos destacar a influência dos 
ícones universais, tais como os utilizados para controle de vídeo, 
por exemplo, play, pause e stop, e do padrão Windows®, para 
fechar, minimizar e restaurar. Esses ícones já são bem conhecidos 
e aceitos pelos usuários e não cabe a nós, modificar esse padrão. 
Ainda com relação aos ícones, as opiniões foram bastante 
convergentes no que tange à apresentação das cores. Os 
voluntários afirmaram que os ícones podem, sim, ter cores, desde 
que discretas para não tirar o foco da janela de interpretação. 
Ainda com relação às cores, um dos voluntários surdos, ao ser 
questionado sobre as cores de exibição dos ícones, respondeu: 
“Pode ser qualquer cor, mas o  ‘–’ tem que ser azul e o ‘X’ tem 
que ser vermelho”. Este comentário nos leva a perceber que o que 
esse voluntário deseja é o paradigma de interfaces do Windows® 
(Figura 7). Em outras palavras o voluntário quis dizer que já está 
adaptado a esse modelo e não deseja mudanças nesse sentido. 
 

 
Figura 7.  Padrão de cores do Windows® 

 
Com relação a outras melhorias da interface, durante o processo, 
foi sugerida a colocação de uma barra de progresso, como as 
utilizadas pelo YouTube, para que o usuário tenha conhecimento 
da duração do vídeo e do seu processo de carregamento. Também 

foi sugerida uma alternativa para o add on minimizado, que 
poderia aparecer como uma barra de ferramentas no topo do 
navegador, deixando acessível o dicionário, para pequenas 
consultas. Quanto aos ícones, tivemos duas sugestões relevantes: 
um ícone lupa, com função de zoom, para substituir o full screen, 
e um botão com o sinal “LIBRAS” em LIBRAS para traduzir 
tudo. Esta última função é bastante útil para o caso de apostilas e 
demais documentos de texto linear. 
Sobre a interface gráfica, apesar de ser bastante limpa, dar ênfase 
aos controles de vídeo e esconder do usuário médio as 
configurações avançadas do add on, observou-se que o menu 
expresso na língua portuguesa pode ser considerado uma barreira 
para o surdo. Neste caso, uma solução é minimizar o uso da 
língua portuguesa, que ainda pode aparecer como legenda, 
adequando o menu para símbolos gráficos escolhidos com 
embasamento semiótico. 
Durante a evolução do protótipo, ao invés de tentar criar um novo 
padrão de ícones, baseado na semiótica, supostamente mais 
intuitivo, optou-se por utilizar os ícones universais e o padrão do 
Windows®, mais difundido entre os usuários de dispositivos 
como computadores, câmeras digitais, televisões e DVDs. Apesar 
do baixo índice de inclusão digital em relação ao público surdo, 
essa pesquisa evidencia que existe acesso desse público aos 
dispositivos tecnológicos. Desta forma, a adaptação das interfaces 
de forma mais inclusiva deve proporcionar uma maior 
familiaridade deste público com o uso da tecnologia. 
Nesta evolução do protótipo, optou-se pela diminuição no número 
de ícones, já que o excesso deles poderia gerar dúvidas e 
ansiedade, por parte do usuário, com a maior probabilidade de 
fazer escolhas erradas. Nenhuma funcionalidade foi extinta, 
algumas das que eram acessadas através de botões, nesta nova 
interface, poderão ser acessadas através de cliques e movimentos 
de mouse, por exemplo. 

 

 
Figura 8.  Versão final da interface 

 
Além das funções que já existiam, foi adicionado, na segunda 
versão, um botão, no tradicional formato de disquete, que 
possibilita salvar o vídeo de interpretação. Desta forma, é possível 
armazenar textos e informações em LIBRAS. Essa funcionalidade 
é bastante útil no caso de um surdo que está fazendo um curso de 
educação à distância, por exemplo, e precisa estudar o material 
disponibilizado na plataforma de ensino. 
Durante conversa com uma intérprete sobre o projeto FALIBRAS, 
foi dito pela própria intérprete, que uma funcionalidade muito 
importante neste add on seria o pause, antagônica à função play. 
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Continuando sua explicação, a intérprete disse que, assim como o 
ouvinte tem a opção de interromper sua leitura e voltar 
exatamente para o mesmo ponto, o surdo também deveria ter essa 
opção. 
A Figura 8 apresenta a versão final da interface, onde o add on 
possui livre movimentação pela área do browser. E, assim como 
sugeriu um voluntário, o plano de fundo permanece um pouco 
escurecido, para dar mais atenção à janela de interpretação. Além 
dos ícones já explicados acima, a nova versão da interface deixa 
acessível o dicionário e um ícone de ajuda. 
Quanto à velocidade do vídeo de interpretação, é natural que haja 
uma variação entre as escolhas de surdos e ouvintes. Para um 
surdo, o ideal é que a velocidade seja maior, já que este convive 
diariamente com a língua de sinais e está mais habituado a ela. Já 
para um ouvinte, que deseja aprender LIBRAS, um vídeo lento é 
mais apropriado, pois é possível captar melhor a mensagem e as 
nuances de cada sinal. Neste contexto, foram usados os ícones fast 
foward e slow motion, padrões para essas funcionalidades. 

5. IMPLEMENTAÇÃO DO FALIBRAS-
WEB 
Após a especificação da interface, de acordo com o processo 
proposto, teve início a sua realização. A interface do FALIBRAS-
WEB foi implementada em Java, a mesma linguagem de 
programação utilizada no Sistema FALIBRAS. O primeiro desafio 
percebido para a implementação do FALIBRAS-WEB foi relativo 
ao processamento da tradução. Por ser implementado na forma de 
um add on para o navegador Web Firefox, é esperado que ele 
execute na própria máquina do usuário. Porém, a execução do 
processo de tradução pode implicar na utilização de grande parte 
do recurso computacional do computador, em especial memória 
RAM, o que poderia desencorajar a sua utilização em 
computadores com menos recursos computacionais. Outro 
problema seria a necessidade de atualização constante das regras 
de tradução do FALIBRAS. Para resolver essas questões, optou-
se por adotar uma arquitetura cliente-servidor, onde o computador 
do usuário (cliente) é responsável por exibir o resultado da 
tradução, que é executada em uma máquina dedicada para tal 
função (servidor). A Figura 9 apresenta a arquitetura do 
FALIBRAS-WEB. 

 
Figura 9.  Arquitetura de integração entre o FALIBRAS e o 

FALIBRAS-WEB 

O FALIBRAS-WEB por ser um sistema baseado na Web, se 
preocupa com a necessidade de cada requisição entre cliente e 
servidor. O ciclo de solicitações e envio de páginas acaba gerando 
um tráfego de rede excessivo e envio desnecessário de dados que 
não foram alterados, o que pode ocasionar lentidão e prejudica a 
interatividade dos usuários com o sistema.  Para evitar esse 
problema, foi utilizada a linguagem Javascript, através de um 
conjunto de tecnologias AJAX, que auxilia em uma maior 
independência entre cliente e servidor, aumentando a 
interatividade e a eficiência do FALIBRAS-WEB, diminuindo o 
fluxo de dados desnecessários entre cliente e servidor. 

A Figura 10 apresenta a tela principal do FALIBRAS-WEB. 
Pode-se perceber que a única presença da língua portuguesa se 
encontra na logo da ferramenta. Além do fato de não utilizar o 
português, partiu-se da ideia de utilizar símbolos universais, 
padronizados e bem aceitos entre os usuários de equipamentos 
tais como computadores, câmeras digitais, televisão e DVD. 
Como pode ser observada na figura, a funcionalidade “Traduzir” 
está representada pela função “Play”.   

 

 

 

6. AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO 
PROPOSTA 
Durante a execução dessa pesquisa foi possível transpor a barreira 
que separa os surdos dos ouvintes e quebrar alguns mitos acerca 
dessa deficiência. Estudos teóricos trouxeram embasamento sobre 
a cultura e o modo de vida da comunidade surda e o convívio com 
os surdos foi capaz de evidenciar aspectos estudados e extrair 
informações pertinentes à pesquisa. 
No decorrer do processo, grande parte dos problemas girava em 
torno da dificuldade de comunicação. Mesmo com o fato de a 
pesquisadora estar estudando a LIBRAS, a falta de fluência nessa 
língua impossibilitava o estabelecimento pleno da comunicação. 
Seria necessária a presença de intérpretes, ou pessoas com mais 

Figura 10: Tela principal do FALIBRAS-WEB 
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conhecimento sobre a comunidade surda, na elaboração de cada 
uma das atividades para, desta forma, identificar os pontos críticos 
e as melhores maneiras de contorná-los.  
No início desta pesquisa, havia a concepção de que os surdos, por 
terem dificuldade com a língua portuguesa, não compreendiam as 
interfaces existentes e que a tarefa de usá-las seria custosa para 
eles. Partindo deste conceito preconcebido, a ideia inicial era criar 
uma interface baseada na LIBRAS, na semiótica e na língua 
portuguesa (somente para não excluir os ouvintes não usuários da 
língua de sinais). Esperava-se criar uma forma para ensinar e 
incluir a comunidade surda, mas, em vários momentos, foi o surdo 
que ensinou e incluiu o ouvinte no mundo de silêncio. O 
aprendizado é uma via de mão dupla e, se essa interação trará um 
crescimento para a comunidade surda, já trouxe tanto quanto, ou 
mais, para os ouvintes participantes deste projeto. 
Vale a pena ressaltar que o objetivo deste trabalho não foi 
produzir uma imagem fiel da visualização da interface do add on 
e sim, mostrar as diretrizes para a elaboração de uma interface 
gráfica inclusiva para os surdos. Futuramente, durante a 
implementação desta interface, haverá a participação de uma 
equipe especializada para trabalhar na melhoria do design gráfico 
deste add on. 
Com relação à proposta de interface, podemos observar que, 
apesar dos paradigmas e ícones não terem sido modificados, 
houve mudanças estruturais e de navegação. Sendo assim, para 
favorecer o público alvo e manter o foco na janela de 
interpretação, a pesquisa obteve como resultado uma interface 
limpa e que, para isso, optou por diminuir a quantidade de ícones, 
mantendo apenas os estritamente essenciais. 
A avaliação da solução proposta foi realizada, na forma de um 
diálogo entre os pesquisadores, profissionais da educação, surdos 
e intérpretes voluntários. Pela maneira com foi feito o design da 
ferramenta, foi possível abranger todas as funcionalidades 
desejáveis em uma interface inclusiva.  
A primeira atividade, de escolha dos ícones, foi de grande valia 
pra podermos compreender qual a visão do Surdo diante da 
representação das funcionalidades de um ícone e como este 
interpreta o mundo ao seu redor. Com relação a esses símbolos 
gráficos, excetuando aqueles universais, é natural que tenham 
significados diferentes para cada usuário já que, segundo a 
semiótica [15], interpretamos os símbolos e o mundo de acordo 
com a nossas experiências anteriores. Desta forma, assim como as 
demais interfaces planejadas, é esperada uma fase de adaptação 
dos usuários surdos na interpretação daquela interface que foi 
desenvolvida de acordo a vivência de um grupo. 
No que tange a aplicação pedagógica do FALIBRAS, com relação 
à Educação à Distância, a ferramenta proposta consegue contornar 
a barreira imposta pela linguagem em que os ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVAs) se apresentam. Através da tradução dos 
conteúdos disponibilizados para a LIBRAS, língua materna dos 
surdos, é possível adequar esta modalidade de ensino às 
necessidades deste público e, desta forma, dar a oportunidade da 
formação superior e continuada dos surdos.  
Através do FALIBRAS-WEB o aluno surdo poderá estudar, 
seguindo o seu próprio ritmo, com o apoio de um material 
totalmente adaptado à sua língua. Através da função pause, é 
possível interromper o estudo e retomar do mesmo ponto, assim 
como os ouvintes fazem durante a leitura de um texto. Além disso, 
é possível salvar vídeos com esses materiais para uma consulta 
posterior, independente de acesso à plataforma online.  

A implementação desta interface está em fase de desenvolvimento 
e, em breve, será possível estruturar experimentos para avaliar na 
prática a utilização e aceitação da ferramenta e da interface no 
contexto da Educação à Distância pelos alunos surdos. 

7. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
Com este trabalho vimos que a grande dificuldade do surdo em 
utilizar a Internet é a linguagem na qual esta se apresenta. Mesmo 
aqueles surdos que foram alfabetizados na língua portuguesa, tem 
dificuldade em ler e interpretar textos longos com vocabulário 
pouco usual. 
Para contornar esse problema, foi proposto um processo 
colaborativo de especificação de interface, onde o usuário é 
convidado a participar de todo o processo, desde a elicitação de 
requisitos até a avaliação da solução proposta. 
O processo proposto foi utilizado no contexto do FALIBRAS-
WEB, que visa estender um tradutor de português para LIBRAS, 
denominado FALIBRAS. O objetivo deste trabalho foi 
desenvolver uma interface gráfica que permita ao surdo ter acesso 
aos conteúdos online e navegar na Internet de forma autônoma, 
contribuindo assim, para a inclusão digital, e consequente 
inclusão social, da comunidade surda. Além disso, o sistema em 
questão pode ser implantado em diversas áreas, com objetivos 
diferentes, dentre os quais exaltamos o apoio à educação com foco 
na modalidade de ensino à distância. 

Em trabalhos futuros, pretende-se realizar uma avaliação 
quantitativa da interface junto aos usuários surdos, gerando assim, 
um feedback concreto da pesquisa em questão. De forma 
complementar, estão sendo conduzidos esforços no sentido de 
cobrir o caminho inverso, da LIBRAS para o português escrito, 
através de pranchas de comunicação alternativa. Além disso, outra 
ideia para trabalhos futuros é desenvolver uma interface que se 
adapte, em tempo de execução, ao modo de interação de cada 
usuário, conforme já descrito por Rodríguez [14]. A maior 
dificuldade para a execução da avaliação quantitativa com o 
sistema executando é a disponibilidade de um cluster de 
servidores Web. Como o processo de tradução é considerado 
custoso, o servidor apresenta uma grande limitação de número de 
requisições simultâneas que podem ser atendidas. Por essa razão, 
estamos trabalhando em uma nova versão do servidor, utilizando 
técnicas para aumentar o número de requisições simultâneas 
atendidas (throughput e escalabilidade). Exemplo das técnicas que 
estão sendo implementadas no servidor FALIBRAS são: memória 
cache de tradução, cache sintático, cache semântico, além de 
novos algoritmos para distribuição de carga entre vários 
servidores. 

8. REFERENCIAS 
[1] Baroni, Larissa Leiros. "Apesar do potencial, EAD ainda não 

atrai deficientes: Para alunos, modalidade não elimina 
obstáculos do ensino convencional", 
http://www.universia.com.br/ead/materia.jsp?materia=17846, 
Junho/2013. 

[2] BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Lei de 
LIBRAS. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], 
Brasília, DF. 

[3] BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. Decreto nº 
5.626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

342

Brasileira de Sinais  -  LIBRAS, e o art. 18 da Lei nº 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000, e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder 
Executivo, Brasília, DF, 3 de dezembro de 2004. Disponível 
em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 26 ago.2013. 

[4] Brito, Patrick Henrique Silva; Franco, Natália Melo & 
Coradine,  Luis Claudius (2012).  FALIBRAS: Uma 
Ferramenta Flexível para Promover Acessibilidade de 
Pessoas Surdas. TISE – Nuevas Ideas em Informatica 
Educativa. Vol. 8. Santiago, Chile. 

[5] Campos, M. D. B., Oliveira, D. R., & Santos, G. S. (2006). 
“SignWebEDIT : uma oportunidade para a criação coletiva 
de textos escritos em Língua de Sinais na Educação”. XVII 
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 318–327. 

[6] Capovilla, Fernando César; Raphael, Walkiria Duarte 
(2001). Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue: Língua 
de Sinais Brasileira. 2. Ed. São Paulo: Edusp, 2001. 1632 p. 

[7] Druin, Allison (1999) “Cooperative Inquiry : Developing 
New Technologies for Children with Children”. Proceedings 
of ACM CHI99, 592-599. 

[8] Melo, Amanda Meincke (2003) “Uma Abordagem Semiótica 
Para o Design de Portais Infantis Com a Participação Da 
Criança”. Dissertação de Mestrado. Instituto de Computação. 
Universidade Estadual de Campinas. 

[9] Melo, Amanda Meincke (2007) “Design Inclusivo de 
Sistemas de Informação Na Web”. Universidade Estadual de 
Campinas. Tese de Doutorado. Instituto de Computação. 
Universidade Estadual de Campinas.  

[10] Once, Fundación. Página web del proyecto de traducción de 
voz a LSE. http://www.traduccionvozlse.es, acessado em 
junho de 2013. 

[11] Quadros, Ronice Müller; Karnopp , Lodenir Becker (2003). 
Língua de sinais brasileira: estudos linguisticos. Porto 
Alegre: ArtMed, 2003 

[12] Quadros, Ronice Müller. "Um capítulo da história do 
SignWriting".http://www.signwriting.org/library/history/hist
010.html, Agosto/2013. 

[13] Quadros, R. M., & Schmiedt, M. L. P. (2006). Idéias para 
ensinar português para alunos surdos. (MEC, Ed.) (p. 120). 

[14] Rodríguez, M. G., Pérez, J. R. P., & Ruíz, M. P. P. (2004). 
Designing User Interfaces Tailored to the Current User’s 
Requirements in Real Time. International Conference on 
Computers Helping People with Special Needs (ICCHP), 
69–75. 

[15] Santaella, Lúcia. O que é Semiótica. (2003) 2. Ed. São 
Paulo: Brasiliense, 2003. 86 p. 

[16] Souza, Vinícius Costa e Pinto, Sérgio Crespo C. da Silva. 
(2003) “Sign WebMessage : Uma Ferramenta Para 
Comunicação via Web Através Da Língua Brasileira de 
Sinais – Libras.” In XIV Simpósio Brasileiro de Informática 
Na Educação - SBIE, 395–404. 

[17] Souza, Vinícius Costa e Pinto, Sérgio Crespo C. da Silva. 
(2004). “O Aprimoramento Do Sign WebMessage Como 
Base Para o Desenvolvimento Da SWService : Uma 
Biblioteca Para a Escrita Da Libras Na Internet Baseada Em 
Web Services.” In XV Simpósio Brasileiro de Informática 
Na Educação - SBIE, 248–258. 

 
 
 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

343

Caracterización de los procesos de implementación y uso 
de las aulas virtuales en la Facultad de Educación 

Raquel A. Arias G. 
Universidad Santo Tomás 

Docente Adscrita Unidad de Desarrollo Curricular y 
Formación Docente 

Calle 52 No. 7-11 Piso 7, Bogotá, Colombia 
(57)3112346998 

raquelarias@usantotomas.edu.co 
 

Harvert Vanegas R. 
Universidad Santo Tomás 

Docente Facultad de Educación 
Carrera 10 No. 72-50 Piso 2, Bogotá, Colombia 

(57)3012417281 
harvertvanegas@ustadistancia.edu.co 

grupo@gipic.org 

ABSTRACT 
This project was aimed at knowing and featuring the 
implementation and use of virtual rooms by the students and 
professors of the Faculty of Education of Universidad Santo 
Tomas from their experience. It also intended to systematize the 
history and background of that process to contextualize and 
characterize it in relation to the university’s open and distance 
teaching-learning processes. For this exploratory and descriptive 
study, both quantitative and qualitative methodologies   were used 
to collect data as well as to analyze it. The results show an 
implementation process that started in 2005 and is formalized in 
2008 with the needs, characteristics, and difficulties that make 
evident the evolution of the virtual rooms in terms of structure 
and layout, achievements in the used resources, a clear individual 
use, and a big demand of training in the use of information and 
communication technologies (ICTs) to really take advantage of 
them. 

RESUMEN 
Este Proyecto se propuso conocer y caracterizar los procesos de 
implementación y uso de aulas virtuales en los estudiantes y 
docentes de pregrado de la Facultad de Educación de la 
Universidad Santo Tomás desde su experiencia. De igual forma, 
sistematizar la historia y antecedentes de dicho proceso con el fin 
de contextualizarlo y caracterizarlo en relación con los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de la Universidad en su metodología de 
educación abierta y a distancia. Para este estudio exploratorio y 
descriptivo, se utilizaron metodologías cuantitativas y cualitativas 
tanto para la recolección de la información como para el análisis 
de la misma. Los resultados dan cuenta de un proceso de 
implementación que se inicia en 2005 y se formaliza en 2008 con 
necesidades, características y dificultades que permiten ver la 
evolución de las Aulas en cuanto a estructura y presentación, 
aciertos en los recursos utilizados, un uso principalmente 
individual y una gran demanda de formación en uso pedagógico 
de TIC para el mejor aprovechamiento de las mismas. 

Keywords 
Implementación, uso, aula virtual, educación abierta y a distancia, 
educación superior, LMS. 

1. INTRODUCCIÓN 
Este estudio se propuso conocer los procesos de uso e 
implementación de las Aulas Virtuales en la Facultad de 
Educación de la VUAD (Vicerrectoría General de Universidad 
Abierta y a Distancia) teniendo en cuenta la importancia de las 

mismas para el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en educación abierta y a distancia en especial, en 
Programas de Formación de Docentes. 

En la actualidad, el uso de aulas virtuales es común y 
generalizado en las Instituciones de Educación Superior en 
diferentes partes del mundo y aún más, en las que ofrecen 
Programas de Educación Abierta y a Distancia. Sin embargo, no 
todas las experiencias con aulas virtuales son positivas y generan 
satisfacción en relación con los procesos de enseñanza-
aprendizaje, ¿por qué?, ¿dónde radica la diferencia?, ¿las aulas 
virtuales cambian la naturaleza de los procesos de enseñanza-
aprendizaje?, ¿qué se conoce de las experiencias exitosas en 
relación con el uso y la implementación de aulas virtuales en 
general y en educación abierta y a distancia en particular? 

En la Facultad de Educación de la VUAD, el uso de aulas 
virtuales ha generado diferentes posiciones y reacciones, desde 
quienes consideran que la VUAD debería migrar a un modelo de 
educación virtual hasta quienes consideran que ellas van en 
contravía del sentido humanista de la formación característica de 
la Universidad Santo Tomás. Sin embargo, hasta el momento no 
se contaba con evidencias e información sistematizada que 
permitiera dar cuenta de cómo ha sido el proceso, sus aciertos y 
dificultades y del nivel de satisfacción de docentes y estudiantes 
respecto a ellas.  

Por lo tanto, este estudio se considera una pequeña contribución a 
esclarecer esas inquietudes. La información recolectada a través 
de los cuestionarios en línea creados para ello y las entrevistas 
realizadas, tanto a nivel formal como de manera informal, 
permiten dar cuenta de hallazgos importantes en relación con la 
temática que esbozan pautas de mejoramiento para la Facultad y 
la VUAD.  

Este estudio tiene limitaciones en relación con el número de 
personas entrevistadas formalmente en relación con el proceso de 
implementación de las Aulas en la VUAD, el acceso a la 
información oficial respecto a ello y algunas dificultades en 
relación con la construcción de los cuestionarios.  

Esta investigación es un aporte que evidencia la necesidad de 
continuar realizando estudios en profundidad que permitan 
desarrollar cambios más fluidos y previstos en la Facultad en su 
metodología de educación abierta y a distancia así como, formar 
en el uso pedagógico de TIC que dista mucho de ser un 
entrenamiento en instrucciones de uso de herramientas 
informáticas.  
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Cabe señalar que se identificaron aportes de autores que han 
desarrollado sus investigaciones principalmente en la Universitat 
Oberta de Catalunya-UOC y la UNED de España, los Ministerios 
de Educación de Colombia, Chile y España, y otras Universidades 
los cuales permitieron comprender la problemática a abordar y 
sirvieron de insumo para la creación de los instrumentos así como, 
la recolección de la información y la identificación de las 
categorías de análisis (para la revisión de la literatura se contó con 
la ayuda del software RefWorks).  

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
La educación a distancia se ha caracterizado por el uso de medios, 
según los avances tecnológicos de cada momento histórico, para 
el desarrollo de sus procesos de enseñanza-aprendizaje en 
diferentes tiempos y espacios, buscando con ello facilitar y 
democratizar el acceso a la educación con propuestas flexibles y 
de calidad. En este sentido, el auge de las Tecnologías de 
Información y Comunicación-TIC representa para algunos 
autores, la existencia de una nueva generación, cuyos cambios 
sociales y tecnológicos han cambiado la naturaleza del 
aprendizaje a distancia, ya que han dado lugar a nuevos contextos 
de aprendizaje, nuevas formas de aprender, nuevos roles y 
responsabilidades de los participantes [37]. 

En Colombia, según García [20] la educación a distancia surge 
con el modelo de las escuelas radiofónicas iniciadas en 1947 por 
la Acción Cultural Popular. En la década de los setenta se 
incursionó con Programas de Televisión como “Educadores de 
Hombres Nuevos” producido por la Pontificia Universidad 
Javeriana. En 1982 se reglamenta este tipo de educación en el país 
y se crea el Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia 
que decidió no crear una universidad unimodal sino invitar a las 
Instituciones de Educación Superior-IES existentes a ofrecer 
Programas a Distancia. Actualmente, existen varias universidades 
que ofrecen este tipo de Programas y han incorporado las TIC 
vigentes para el desarrollo de los mismos lo que, ha generado 
discusión en relación con las diferencias entre educación virtual y 
educación abierta y a distancia. 

La Universidad Santo Tomás, pionera en educación abierta y a 
distancia en Colombia, se ha caracterizado por el uso de recursos 
tradicionales como son los textos, la realización de tutorías 
presenciales en los diferentes Centros de Atención Universitaria-
CAUS y hasta hace algún tiempo, los Portafolios (Módulo, Guía 
de Aprendizaje). A partir de 2005, teniendo en cuenta el auge de 
las TIC, la VUAD identifica la necesidad de incorporarlas a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de educación abierta y a 
distancia. Es así como, actualmente además de los textos de apoyo 
y las tutorías presenciales y/o telefónicas, se cuenta con aulas 
virtuales, tutorías virtuales vía skype y correo electrónico como 
principales medios y mediaciones para los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Cabe mencionar que, según el estudio realizado por 
Arias & Correal [3], los docentes-tutores de la VUAD consideran 
como mediaciones esenciales para el desarrollo de sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en orden de importancia: el portafolio, las 
tutorías, los seminarios presenciales y las aulas virtuales mientras 
que, los estudiantes de pregrado consideran, en orden de 
importancia: las tutorías, el texto(s) guía(s), el portafolio y las 
aulas virtuales.  

La incorporación de aulas virtuales al contexto educativo ha 
generado discusiones sobre su uso en relación con las prácticas 
pedagógicas, los modelos pedagógicos y las estrategias didácticas 

tenidos en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De 
esta forma, se ha observado que los procesos de implementación 
de TIC en el aula deben ir de la mano de formación, investigación 
y cambios en las prácticas y roles de los docentes así como, 
cambios en la organización de las instituciones educativas, lo que 
implica a la vez, un cambio en la forma de entender y asumir los 
procesos de enseñanza-aprendizaje [2, 10, 12]. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, surge la pregunta problema 
de este estudio: ¿Cómo se han llevado a cabo y que características 
tienen los procesos de implementación y uso de las aulas virtuales 
en los Programas de Pregrado de la Facultad de Educación de la 
VUAD? 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 
Caracterizar los procesos de implementación y uso de las Aulas 
Virtuales en los Programas de Pregrado de la Facultad de 
Educación de la VUAD  para su comprensión y mejoramiento 
respecto a la metodología de educación abierta y a distancia. 

3.2 Objetivos Específicos 
• Sistematizar la experiencia de la Facultad de Educación de la 

VUAD en relación con los procesos de implementación y uso 
de las Aulas Virtuales.  

• Determinar el nivel de uso de las aulas virtuales por parte de 
los docentes y estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Educación.  

• Determinar el nivel de satisfacción de los docentes y 
estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación en 
relación con las aulas virtuales.  

• Identificar el tipo de uso y sentido dado por los docentes y 
estudiantes a las aulas virtuales en la metodología de 
educación abierta y a distancia. 

4. MARCO DE REFERENCIA  
4.1 Origen y Evolución de los LMS y las 
Aulas Virtuales 
Desde finales del siglo XX, con el auge de Internet y los avances 
de las TIC, surgen los Virtual Learning Environment (VLE) que, 
en nuestro contexto se entiende como Ambiente o Entorno Virtual 
de Aprendizaje (AVA o EVEA). Estos ambientes se soportan en 
los LMS (Learning Management System) o plataformas virtuales 
de formación.  

Desde una perspectiva técnica, un LMS o Sistema de Gestión de 
Aprendizaje es un software que se instala en un servidor y permite 
administrar los contenidos y las actividades formativas de una 
organización o institución educativa. Desde otra perspectiva, 
“Una plataforma se entiende como un software que dispone de 
diversas funciones gracias a diversos componentes y herramientas, 
de tal forma que se presenta en un todo homogéneo un [entorno 
virtual] o espacio para el desarrollo de actividades formativas a 
través de la red” [10]. Desde esta última perspectiva, retomando a 
Cebrián, lo importante en una plataforma no son las herramientas 
sino las posibilidades que ofrece para el desarrollo de un proyecto 
educativo y un modelo comunicativo, es decir se trata de la 
tecnología al servicio de la pedagogía y no al contrario.  
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Según este autor, los componentes de una plataforma genérica se 
resumen en cinco: 

1. Módulo de Administración 

2. Módulo de Contenidos, con o sin herramientas de creación 
de contenidos 

3. Módulo de comunicación con sus herramientas 

4. Sistema de seguridad y privilegios 

5. Módulo para la evaluación de los aprendizajes  

Al interior de un LMS se dividen los contenidos en las 
denominadas “Aulas Virtuales” o cursos que cumplen a simple 
vista la función de un aula de estudios tradicional (presencial) 
siendo su principal diferencia los canales de comunicación 
sincrónica y/o asincrónica que modifican las nociones de espacio 
y de tiempo. Tal como afirma Barbera & Badia [5]: “… un aula 
virtual se puede situar dentro de la misma clase y, aunque podría 
también funcionar de manera autónoma como sucede en la 
educación superior, puede cubrir una serie de necesidades 
educativas nada despreciables realizadas de manera que se libere 
al profesor y al alumno de la coincidencia temporal e incluso 
espacial”. Según estos autores, “el aula virtual es la integración 
organizada de muchos recursos digitales de texto, imagen, sonido 
y animación”.  

La organización y naturaleza de las aulas virtuales inciden en la 
restructuración de los roles del docente y del estudiante; la 
configuración de comunidades de aprendizaje para lo cual son 
muy importantes los procesos de comunicación e interacción; y la 
redefinición de las nociones de aprendizaje y conocimiento. Tal 
como Area lo expresa, las principales implicaciones didácticas y 
metodológicas que se derivan son: 1. Los docentes deben invertir 
más tiempo y esfuerzo en la planificación de las actividades de 
enseñanza que tendrán que realizar los alumnos, y menos en la 
preparación de los “temas” que se impartirán de forma expositiva 
en el aula. 2. La metodología del aprendizaje debiera apoyarse 
más en un proceso constructivista del conocimiento por parte del 
alumno, que en la recepción pasiva del mismo. 3. El profesor 
tiene que elaborar materiales didácticos propios o utilizar otros ya 
creados específicamente para su materia. Sin estos materiales 
didácticos el alumno no podrá desarrollar de forma autónoma su 
proceso de aprendizaje. [2] 

Los LMS actuales como Moodle, ponen a disposición de 
profesores y estudiantes herramientas Web 2.0 que facilitan la 
comunicación e interacción entre los asistentes a un Curso. La 
evolución de los LMS va de la mano con la evolución del e-
learning a saber: 

“a) e-learning 1.0: lógicamente es el nivel más bajo y se 
corresponde con los cursos on-line para auto-estudio, lo que 
refiere a contenido subidos a páginas web y capacitación guiada 
por un instructor (cursos, simulaciones, Audio y video, 
Podcasting, juegos). 

b) e-learning 2.0: es el más utilizado actualmente, según su 
opinión, y es la capacitación por e-learning en vivo guiada por un 
instructor (incluye el uso de mensajería instantánea, video en 
tiempo real, webcasting). 

c) e-learning 3.0: utiliza contenido auto-publicado, y pone 
énfasis en las herramientas colaborativas (blogs, wikis, salas de 

discusiones, comunidades de práctica, directorio de expertos).” 
[17] 

Barberá (2004, citado por [2]) identifica cinco grandes 
dimensiones a tener en cuenta en el análisis de la calidad de los 
cursos ofertados a través de campus virtuales: 

• El análisis y evaluación de la situación educativa global y del 
escenario en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

• Los propósitos o metas tanto institucionales como de los 
agentes participantes 

• Un análisis más específicos de estos agentes y de sus roles 

• La interacción que se produce en el contexto virtual 

• Los medios y recursos a través de los cuales se produce dicha 
interacción 

• El conocimiento construido durante el proceso de aprendizaje 
que puede entenderse como el producto final del proceso 
desarrollado. 

Utilizando e-learning el Grupo BBVA forma a más de 110000 
empleados que tiene en su nómina en diferentes países, iniciaron 
su experiencia en el año 1999. 

Después de más de diez años de experiencia en e-learning, el 
BBVA ha comprendido que este tipo de formación no es un fin 
sino un medio que permite mayor flexibilidad y agilidad, pero, 
para que todo ello funcione “no debemos olvidar que la formación 
tiene que ser compatible con la ejecución del trabajo diario y con 
el tiempo libre disponible. En consecuencia, únicamente si la 
oferta se ajusta a la realidad y necesidad de cada momento, tanto 
en cantidad como en calidad, tendremos alguna posibilidad de 
éxito para que esa compatibilidad pueda darse.” [17] 

Si bien para el BBVA la tecnología juega un papel muy relevante, 
lo que realmente “constituye el eje central del e-learning es 
disponer de una buena oferta formativa, con una estructura 
metodológica adecuada y con gran capacidad para obtener y 
estructurar de una manera ágil los contenidos que necesita BBVA 
en cada momento” [17]. 

Para lo anterior, BBVA dispone de proveedores de contenido que 
conocen muy bien a qué se dedica la empresa y de esta manera les 
ayudan a elaborar la oferta, además, sus proveedores de contenido 
tienen capacidad para diseñar y producir un elevado porcentaje 
los mismos. “En definitiva, estamos hablando no sólo de 
proveedores que conozcan el mundo del e-learning sino de 
empresas especializadas en la Gestión del Conocimiento y en 
formación en el sentido más amplio de la palabra.” [17] 

Para que el modelo del BBVA funcione han construido una 
premisa que han materializado en los últimos años a la hora de 
desarrollar cada solución formativa, esta premisa es “diseñar una 
vez, construir una vez, utilizar muchas veces” [17]. El modelo es 
global pero de aplicación local lo cual permite la autonomía de 
gestión de las distintas unidades, está basada en la gestión por 
competencias y es un modelo en permanente evolución. 

Los objetivos del modelo son: [17] 

1. Ser el primer canal de formación del grupo. 
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2. Contribuir a elevar el nivel de eficiencia en la organización, 
atendiendo las necesidades formativas con la calidad 
adecuada y un coste más ajustado. 

3. Disponer de una herramienta de gestión del conocimiento 
con un elevado nivel de prestaciones que nos permite: 

• Transformar: Gestión integral de la formación. 

• Flexibilizar: Distribuir de manera eficiente todo tipo de 
contenidos. 

• Adaptar: Responder a las necesidades del Grupo: globales y 
locales. 

• Potenciar: Gestión y atracción del Talento. 

4.2 Aulas Virtuales y Sistemas de Educación 
Abierta y a Distancia  
El uso de Campus Virtuales en Educación a Distancia se remonta 
a la década de los noventa. Entre las experiencias que se registran 
documentadas se encuentra la de UNED de España, cuyo trabajo 
de planificación de su modelo de Campus Virtual comenzó en 
enero de 1996 con el Proyecto DEMOS. Se buscaba entonces el 
diseño y puesta en marcha de un entorno educacional distribuido 
para escenarios de educación a distancia, donde la cooperación 
entre profesores, alumnos, tutores y expertos fuera soportada de 
modo flexible mediante el uso de herramientas multimedia [30].  

La UNED identificó el perfil de sus estudiantes y encontró dos 
tipos de usuarios potenciales: el estudiante en casa y el estudiante 
en un Centro Asociado. El primero, no puede asistir con 
frecuencia por limitaciones de tiempo y ocupaciones al Centro 
Asociado sin embargo, cuenta con la infraestructura para trabajar 
desde su casa. El segundo, cuenta con la posibilidad de asistir al 
Centro Asociado de forma frecuente y puede trabajar con sus 
compañeros y tutor durante todo el desarrollo de un año 
académico. El Proyecto DEMOS estuvo enfocado a aquellos 
estudiantes que vivían en lugares remotos y aislados quienes 
suelen padecer de un sentimiento de soledad que les puede llevar 
al abandono de sus estudios [30].  

El Campus Virtual fue concebido como el conjunto de 
funcionalidades que hacen posible la interacción entre los 
colectivos que componen la Universidad sin necesidad de 
coincidir ni en el tiempo ni en el espacio [30].  

La Universitat Oberta de Catalunya-UOC es otra Universidad 
española que surge en 1994 con el fin de desarrollar educación a 
distancia tecnológica, como la denominan Barberà & Badia [4], 
término que alude a las “… propuestas  formativas  virtuales,  
cuyo  común  denominador es que el medio dentro del que, o 
mediante el que, se desarrollan los procesos formativos no es un 
aula presencial, sino virtual” [4].  

Según estos autores, “una primera cuestión que caracteriza la 
educación superior que utiliza aulas virtuales es el desarrollo de 
una docencia competente” y definir en qué consiste la docencia 
competente es una tarea compleja en la medida que existen 
diferentes factores que inciden en ella según diferentes autores. 
Sin embargo, Barberà & Badia [4] destacan que la principal 
implicación consiste en el paso de un uso básico y ocasional de la 
tecnología a un uso avanzado y continuo lo cual requiere de 
competencias distintas.  

De igual forma, los estudiantes requieren desarrollar nuevas y 
complejas competencias para su desempeño adecuado en este tipo 
de educación: “Un estudiante competente debe aprender a 
gestionar bien estos cambios e identificar qué aspectos pueden 
afectar a su proceso formativo, así como aprovecharse de los 
elementos que pueden influir positivamente en este proceso y 
minimizar aquellas otras cuestiones que pueden entorpecer su 
aprendizaje” [4].  

4.3 Implementación de Aulas Virtuales y 
Sistemas de Educación Abierta y a Distancia 
Según los diccionarios, implementar significa poner en 
funcionamiento o en marcha, aplicar métodos y medidas 
necesarios para llevar a cabo algo. Wikipedia lo refiere a “… la 
realización de una aplicación o la ejecución de un plan, idea, 
modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o 
política”. Este término es muy usado en el mundo informático o 
ciencias de la computación para referirse a la realización de una 
especificación técnica o al “… proceso post-venta de guía de un 
cliente sobre el uso del software o hardware que ha comprado” 
[38].   

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que implementar 
es un proceso que implica planear para ejecutar y preparar para la 
adaptación a un cambio y por lo tanto, requiere de análisis y toma 
de decisiones en relación con las diferentes etapas del proceso.  

En sistemas la implementación comprende todas las actividades 
necesarias para convertir el sistema anterior al nuevo sistema, 
asegura la operatividad del sistema de información y permite al 
usuario obtener beneficios por su operación. Al respecto, se 
afirma que: una implementación exitosa no garantiza (por sí 
misma) el mejoramiento de la organización que use el nuevo 
sistema, pero una instalación inadecuada lo impedirá.  

La implementación de aulas virtuales en sistemas de educación 
abierta y a distancia supone la identificación de necesidades y 
requerimientos técnicos y formativos, la caracterización de 
usuarios en relación con sus posibilidades y competencias así 
como, la delimitación del alcance esperado. 

5. MÉTODO 
Esta investigación fue exploratoria-descriptiva, de naturaleza 
mixta en tanto se usaron metodologías cuantitativas y cualitativas 
de recolección de información con el fin de conocer y caracterizar 
los procesos de uso e implementación de la Aulas Virtuales en la 
Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás. 

5.1 Población y Muestra  
En el momento en que se realizó el estudio, según datos 
suministrados por la Oficina de Tecnología, la Facultad de 
Educación de la Universidad Santo Tomás-VUAD contaba con 96 
docentes nacionales, 120 tutores regionales  y 1972 estudiantes de 
pregrado para un total de 2188 miembros de la población 
objetivo. En el estudio participaron de forma voluntaria, hasta el 
momento del corte, 119 personas en total, correspondiente al 
5,3% de la población. Se registró participación de 57 docentes-
tutores de 17 CAU (Centros de Atención Universitaria), 
principalmente del CAU Bogotá y 62 estudiantes de pregrado de 
13 CAU, la mayoría también del CAU Bogotá.  
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5.2 Instrumentos  
Para la recolección de la información se realizaron dos 
Cuestionarios sobre Aulas Virtuales para ser respondidos en línea 
de forma voluntaria (uno para cada grupo objetivo), con preguntas 
abiertas y cerradas, orientados a determinar el nivel y tipo de uso 
de las Aulas, su sentido, caracterizar el proceso de 
implementación e identificar el nivel de satisfacción de los 
participantes sobre diferentes aspectos relacionados con las 
mismas. De igual forma, se realizaron entrevistas a personas clave 
en el proceso de implementación.      

Los cuestionarios se diseñaron teniendo en cuenta lo planteado 
por Rodríguez, Gil & García [32] quienes definen el cuestionario 
como “… una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del 
encuestador, por considerar que para recoger información sobre el 
problema objeto de estudio es suficiente una interacción 
impersonal con el encuestado” [32]. De igual forma, el 
cuestionario es una técnica de recogida de información que “… 
supone un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de 
antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan 
con los mismos términos” [32]. A través de esta técnica se aborda 
el problema de una manera exploratoria y se considera indicada 
cuando “… se pretende recoger información preguntando a un 
grupo numeroso de sujetos con un coste mínimo de tiempo y 
esfuerzo, manteniendo un formato común en las preguntas” [32].   

Tal como estos autores plantean, se buscó minimizar las 
limitaciones de los cuestionarios a través de la estructuración 
cuidadosa del contenido, las pruebas realizadas con anterioridad a 
la aplicación real (pilotaje), la motivación de los participantes, la 
limitación de la extensión del cuestionario, la reducción de 
preguntas abiertas, la redacción de una introducción sobre los 
fines del estudio y la precisión de la posibilidad de conocer los 
participantes los resultados de estudio si lo desean, que serán 
publicados y notificados a través del correo electrónico.  

El contenido de los cuestionarios se estructuró teniendo en cuenta 
las siguientes pautas:  

El nivel de uso (básico, Intermedio y avanzado) se determinó por 
la frecuencia de uso de las aulas virtuales, el conocimiento y 
dominio de las herramientas disponibles en ellas y la integración 
de ellas a las actividades docentes.  

• El conocimiento que tiene de la plataforma (técnica). 

• El uso que le da (destreza en el uso). 

• La finalidad de cada actividad y recurso (pedagógico - 
didáctico) 

El nivel de satisfacción (alto, medio y bajo) de los docentes y 
estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación en relación 
con las aulas virtuales se estableció  

El tipo de uso y sentido dado por los docentes y estudiantes a las 
aulas virtuales en la metodología de educación abierta y a 
distancia tuvo en cuenta las categorías propuestas por [10]: 

• Transmisores/Reproductores (Perspectiva Técnica) 

• Prácticos Situacionales (Perspectiva Práctica) 

• Críticos Transformadores (Perspectiva Crítica). 

5.3 Procedimiento  
Inicialmente se realizó la búsqueda de documentos en bases de 
datos especializadas e Internet y la revisión de los recolectados 
sobre el tema, lo que permitió definir las categorías a estudiar y 
analizar la problemática a la luz de estudios previos.  

Luego, se procedió a diseñar los instrumentos para los dos grupos 
objetivo. Se acordó realizar dos cuestionarios en línea con 
preguntas abiertas y cerradas de fácil diligenciamiento, para lograr 
una gran cobertura y agilidad en la sistematización de los 
resultados.  

Una vez diseñados, montados, ajustados, verificados y probados 
los cuestionarios, se enviaron las invitaciones vía correo 
electrónico a los miembros de cada grupo, teniendo en cuenta los 
datos suministrados por el ingeniero encargado de las Aulas 
Virtuales, para que fueran diligenciados por los participantes de 
forma voluntaria, registrándose una buena acogida por parte de 
ellos. Posteriormente, se envió un recordatorio con el ánimo de 
motivar y lograr una buena participación hasta concluir el 
proceso.  

Simultáneamente, se realizó una lista de personas clave en el 
proceso de implementación de las Aulas Virtuales en la VUAD y 
se procedió a entrevistarlas pero, por dificultades para contactar a 
varias de ellas por no estar vinculadas a la Universidad, se contó 
con la participación de un ingeniero de sistemas vinculado desde 
2005 a la Universidad y quien formó parte del equipo de trabajo 
encargado de las Aulas Virtuales en la VUAD.     

Una vez recogida la información se dio paso al procesamiento de 
los datos. Para ello, se utilizó el Programa Estadístico SPSS y 
matrices para la organización y análisis de los datos cualitativos.  

Finalmente, se realizó una revisión de los diferentes resultados, se 
triangularon y se procedió a elaborar las conclusiones. 

6. RESULTADOS  
A continuación se presentan los resultados por dimensión 
(implementación, uso y satisfacción) y grupo (docentes-tutores y 
estudiantes de pregrado) obtenidos a través de los cuestionarios. 
Posteriormente, se presentan los relativos al análisis de 
documentos y la entrevista realizada.   

6.1 Estudiantes Pregrado  
6.1.1 Caracterización 
El grupo de 45 estudiantes de pregrado que diligenció el 
cuestionario completo, estuvo conformado en su mayoría por 
mujeres (66,6%), en el rango de los 20 y 34 años de edad 
(62,2%), pertenecientes a 13 CAUS  en particular, al de Bogotá 
(66,6%), residentes principalmente en la Región Andina (84,4%) 
y la Costa Norte (11,1%) del país, de los diferentes Programas de 
Pregrado de la Facultad de Educación en particular, de la 
Licenciatura En Lengua Extranjera Inglés (24,4%) y las 
Licenciaturas en Educación Básica (24,4%). Se registró 
participación de estudiantes de todos los semestres en especial, de 
los últimos (35.5%) y de homologación (13.33%). El 71% de 
estos estudiantes estaban activos laboralmente. El 95% de ellos 
contaban computador en su casa y otro tanto (93%) se conectan a 
Internet desde la misma. La mayoría utilizan aulas virtuales como 
estudiante entre 2 a 5 años (64%) y el 71% afirmó haberlas usado 
en la VUAD en ese mismo rango de tiempo. El 81% afirmó que 
en el periodo 1-2012 estuvo inscrito en 1 a 5 aulas virtuales de las 
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cuales un 17% no sabe o no recuerda cuántas eran regionales y 
cuántas nacionales, notándose una pequeña diferencia a favor de 
las regionales. El 69% de los participantes afirmó no saber o 
recordar cuántos compañeros tuvo en total en las Aulas Virtuales 
en el periodo I-2012. 

6.1.2 Implementación  
• Roles 

Del grupo de 45 estudiantes de pregrado que diligenció el 
cuestionario completo el 62,2% afirmó que, según su experiencia, 
el uso de aulas virtuales como estudiante le ha implicado mayor 
inversión de tiempo y esfuerzo para su estudio y aprendizaje, 
mayor organización para cumplir con sus responsabilidades 
(55,5%) y aprendizaje sobre software nuevo y otras herramientas 
informáticas (51,1%).  

• Apoyo 

Para el 51% de estos estudiantes, la universidad cuenta con 
infraestructura (software, equipos, conexión) adecuada 
(apropiada) para apoyar su trabajo como estudiante a través de las 
aulas virtuales y el 47% afirma que puede mejorar.    

El 53% afirmó que la Universidad cuenta con un Plan Estratégico 
para el Desarrollo de TIC y un 37% no sabe al respecto.  

Para el 77% de este grupo, la Universidad brinda apoyo al uso e 
incorporación de TIC para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

En cuanto a la existencia de profesionales encargados 
exclusivamente de soporte TIC a quienes puede acudir cuando lo 
requiera, las opiniones están divididas encontrándose la mayoría 
entre sí (40%) y tiene pero, no son suficientes (26%).  

Para el 60%, la Universidad le ha incentivado (motivado y 
facilitado) para que se involucre en proyectos de mejora de su 
formación basados en la utilización de TIC.  

En cuanto a quien acuden en primer lugar cuando necesitan ayuda 
en el manejo de las aulas virtuales, no hay una tendencia clara de 
respuesta sin embargo, se puede observar que la mayoría acuden 
en primer lugar a Profesionales de soporte de la Universidad 
(31%) y Docentes de la VUAD (29%).   

• Capacitación  

El 60% de los estudiantes participantes no ha recibido 
capacitación en la VUAD sobre Aulas Virtuales principalmente 
porque no se han programado mientras se ha desempeñado como 
estudiante (31,1%) o no han recibido la información a tiempo 
(28,8%). Al 88,4% de estos estudiantes les gustaría recibir 
capacitación sobre aulas virtuales tanto en modalidad presencial 
como a distancia (52%).  

El 40% de los estudiantes participantes que ha recibido 
capacitación en la VUAD sobre Aulas Virtuales, afirma que: 
principalmente lo entrenaron en instrucciones sobre cómo usar las 
aulas virtuales (37,7%) y menos en realizar las evaluaciones en el 
aula (17,7%) y usar correctamente las ayudas de comunicación 
(mensajería, chat) (17,7%). Los estudiantes calificaron el 
aprendizaje alcanzado para desempeñarse de forma autónoma en 
relación con las aulas virtuales con 4 en una escala de 1 a 5, 
siendo 5 el mayor puntaje. 

6.1.3 Uso 
• Nivel de Uso 

El 53,4% de este grupo de estudiantes afirmó entrar diariamente a 
la plataforma principalmente a revisar las actividades que han 
dejado sus docentes (91,1%), subir tareas (86,6%) y revisar 
información nueva (80%). Para lo que menos la utilizan es para 
comunicarse con sus compañeros (17,7%). La mayoría (62,7%) 
utilizan cada semana las aulas virtuales de 1 a 5 horas.  
Según estos estudiantes, las actividades y/o recursos que usan con 
más frecuencia sus docentes en las aulas virtuales son: las tareas 
(86,6%), para consultar en un enlace-URL (66,6%) y de discusión 
y/u opinión-Foro (66,6%), y las que menos utilizan son: la de 
comunicación en tiempo real-chat (15,5%) y las encuestas (20%).  
Las actividades y/o recursos que prefieren usar en el aula son: las 
tareas (71,1%), actividades para trabajar de manera individual-
taller (66,6%), las de comunicación con el docente-mensajería 
(64,4%) y las diseñadas para descargar (64,4%). Las que menos 
prefieren son: las encuestas (26,6%) y el glosario (33,3%).  
Respecto a los recursos que desearían encontrar cuando ingresan 
al aula, se pudo observar puntajes altos en todos (imágenes, 
videos, audios y textos) destacándose los vídeos (88,8%) y las 
imágenes (75,5%). El recurso que más los motiva más para el 
desarrollo de sus actividades son los videos (69,7%) seguidos de 
los textos (23,2%).  
Para el 81% el uso de aulas virtuales en la VUAD les ha aportado 
a su formación como Docente aprendizajes y conocimientos 
relacionados con tecnología y uso de recursos (vídeos, textos, 
mensajería), habilidades para el aprendizaje autónomo, tales 
como: responsabilidad, disciplina, autonomía, capacidad crítica y 
reflexiva e investigativa en relación con su campo específico de 
formación. Existen percepciones negativas respecto al uso de las 
aulas virtuales en la VUAD que se abordarán más adelante.  
El 70% identificaron como aportes pedagógicos de sus profesores 
en relación con el uso de aulas virtuales los siguientes: 
acompañamiento, orientación, innovación, creatividad, tareas, 
retroalimentación, disciplina, uso de TIC, aprendizaje autónomo, 
puntualidad, recursos seleccionados y de calidad, aprendizaje 
tecnológico, personal y profesional, investigación, motivación, 
análisis y reflexión. Algunos estudiantes de Filosofía destacan que 
los materiales son de buena calidad: “nuevos y profundos 
contenidos de aprendizaje”. Para algunos estudiantes de 
Educación Básica, ha significado “actividad colectiva” y “estar en 
contacto permanente con los docentes”. Y a algunos estudiantes 
de L. E. Inglés les ha aportado a la construcción de conocimiento, 
organización e interacción.  
El 74% de quienes han incorporado aportes a su práctica docente 
mencionaron principalmente aprendizajes de competencias del ser 
como: puntualidad, disciplina, creatividad y cooperación así 
como, conocimiento y uso de diferentes recursos.  

• Tipo de Uso  

Según los participantes, para facilitar la comprensión de los 
contenidos, sus docentes utilizan en sus aulas principalmente 
documentos (88,8%) y videos (68,8%).  
Los documentos que utilizan sus docentes en sus aulas tienen 
atributos de las tres categorías de tipo de uso (transmisores, 
prácticos y críticos) destacándose que: son diseñados y creados 
por ellos, son lo más objetivos posible, buscan despertar el 
pensamiento crítico e incentivan la investigación en ellos. En 
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cuanto a los videos, con gran frecuencia son de Internet siendo 
esta la categoría de frecuencia más alta, seguida de que son parte 
de un proceso de investigación  e incentivan dicho proceso en 
ellos.  

• Satisfacción 

Para el grupo de estudiantes de pregrado participantes, el uso de 
aulas virtuales en la VUAD ha cualificado su aprendizaje y les 
gusta usarlas y aunque reconocen que su uso es muy importante 
para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en educación abierta y a distancia, no están de acuerdo con que la 
Facultad debe intensificar el trabajo a través de las aulas virtuales 
y reducir el tiempo actual de actividad presencial con los 
estudiantes. Para ellos, el uso de aulas virtuales no les ha ayudado 
a acercarse a otros compañeros de otros Centros de Atención 
Universitaria-CAU. Opinan que mantener la estructura de las 
virtuales cada semestre les permite estar familiarizados y 
desempeñar mejor su trabajo como estudiantes por lo tanto, los 
cambios de plantilla y estructura de las aulas virtuales les han 
dificultado su labor de estudio. Respecto a los profesionales de 
soporte y su servicio en cuanto a la atención de sus necesidades en 
relación con las aulas, no expresan una posición. De igual forma, 
a pesar de reconocer el apoyo de la Facultad para llevar a cabo su 
labor de estudio y aprendizaje con las aulas virtuales, no muestran 
una posición respecto a su injerencia en la mejoría de las aulas 
expresando sus sugerencias a la Facultad. Finalmente, es claro que 
los estudiantes perciben que su actividad en las aulas virtuales es 
reconocida y valorada por sus docentes. 

6.2 Docentes Tutores Pregrado  
6.2.1 Caracterización  
La encuesta fue respondida por 34 docentes de género femenino 
(57,63%) y 25 de género masculino (42,37%). La mayoría 
(61,01%) de docentes participantes tenían edades entre los 20 y 
44 años y pertenecían al CAU Bogotá (69,49%), el 30,51% 
restante pertenecían a otros 17 CAU. La mayoría eran Docentes 
Nacionales (50,85%) y Coordinadores de CAU (25,42%).  
El 45,76% tenía contrato de tiempo completo, el 40,68% estaba 
contratado por medio tiempo y el 13,56% tenían contrato como 
docente catedrático. La mayoría afirmó tener una experiencia de 3 
años o más usando aulas virtuales (67,81%) y el 8,47% que nunca 
las ha utilizado como docente. El 54,24% coincide en que llevan 
2 años o menos usando aulas virtuales en la VUAD y el 3,39% 
nunca las ha utilizado como docente en la VUAD. En el período 
I-2012, el 49,15% tuvo a su cargo en el periodo 1 – 2012 entre 1 y 
5 aulas virtuales, el 28,82% 6 o más aulas virtuales y el 22,03% 
no tuvo aulas virtuales en ese periodo. En dicho período la 
mayoría afirmó (57,63%) que tuvo 150 estudiantes o menos, el 
30,51% de los docentes encontró en sus aulas virtuales 151 
estudiantes o más y el 11,86% no recuerda cuantos estudiantes 
tuvo en  dicho periodo. El 81,35% del grupo ingresa a la 
plataforma y la utiliza activamente cada semana 20 horas o 
menos. 

6.2.2 Capacitaciones  
El 77,97% de los encuestados ha recibido capacitación sobre el 
diseño de actividades y contenidos para utilizar en Moodle, el 
33,90% de los encuestados aprendió a utilizar la plataforma 
Moodle desde el punto de vista técnico (colocar tareas, 
cuestionarios, wikis, etiquetas, enlaces Web, entre otros) y el 

22,03% aprendió estrategias pedagógicas y didácticas para 
implementarlas en Moodle. 

El 22,03% aprendió estrategias pedagógicas y didácticas para 
implementarlas en Moodle, el 27,12% considera que tiene un 
nivel medio y un 28,81% considera no haber aprendido estrategias 
pedagógicas y didácticas para implementarlas en Moodle. 

El 30,51% de los encuestados no comprendió en la capacitación 
cómo utilizar software diferente a Moodle para apoyar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, un 28,81% lo hizo en un nivel medio 
de comprensión y el 18,64% de los encuestados afirmó haber 
alcanzado una buena comprensión de dicho aspecto. 

El 27,12% piensa que la capacitación les permitió comprender el 
uso pedagógico y didáctico de software diferente a Moodle. 

6.2.3 Aulas virtuales y el apoyo e infraestructura 
organizacional en la VUAD 
El 72,88% de los Docentes encuestados ha solicitado ayuda a los 
Profesionales de Soporte encargados de la plataforma Moodle. El 
37,29% de ellos opina que cuando requieren ayuda sobre el uso 
de Moodle los profesionales de soporte encargados de la 
plataforma les explican de forma clara y comprensible y un 
11,86% opina lo contrario. 
Si un docente necesita ayuda en el manejo de Moodle, 
generalmente acude a compañeros docentes de la VUAD 
(49,15%) y a los profesionales de soporte encargados de la 
plataforma Moodle (33,90%). 

Por cada 43 personas que solicitan ayuda, aproximadamente 22 
personas comprenden de forma clara la explicación y casi el 49% 
de las personas (48.83%) no lo logran. 

Aproximadamente 13 docentes (12,8679) de los casi 43 
profesores que han pedido ayuda están satisfechos, es un 
porcentaje relativamente bajo en términos de satisfacción. Un 
27,12% de encuestados opina que si tiene una idea para 
implementar en las aulas virtuales los profesionales encargados de 
la plataforma Moodle les colaboran proactivamente para hacerlo 
realidad, es decir que cerca de 16 personas (16.0008) de 43 se 
sienten satisfechas y respaldadas cuando de poner su creatividad 
al servicio de la docencia se trata. 

6.2.4 Aulas Virtuales como apoyo para los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en la VUAD 
El 74,58% de los Docentes encuestados opina que las aulas 
virtuales les ayudan a cumplir los objetivos de los diferentes 
cursos. El 57,63% siente que las aulas virtuales les ayudan a 
manejar mejor su tiempo y el 64,41% opina que la virtualidad en 
la VUAD ha facilitado su labor docente. 

El 86,44% opina que las aulas virtuales le permiten tener mayor 
comunicación e interacción con los estudiantes de las diferentes 
regiones del país y del exterior. 

El 54,24% de los encuestados opina que la Universidad brinda 
apoyo al uso e incorporación de TIC para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y un 49,15% opina que la Universidad le 
ha incentivado (motivado, facilitado, dado reconocimientos) para 
que se involucre en proyectos de mejora de su docencia basados 
en la utilización de TIC. 
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6.2.5 Aulas virtuales y su proceso de 
implementación en la VUAD 
El 40,68% de los docentes encuestados opina que mantener las 
mismas aulas virtuales cada semestre permite ahorrar tiempo que 
puede utilizarse para acompañar mejor a sus estudiantes. 

Para crear aulas virtuales, el 54,24% de los consultados reutiliza 
lo existente en las aulas del semestre pasado agregando nuevo 
material didáctico y actividades si es necesario. 

El 32,20% de los consultados afirmó que Moodle tiene 
actividades suficientes, por eso no se necesita utilizar software 
externo como exelearning. 
Cuando se interroga si en la VUAD se debe tener un equipo de 
desarrollo que diseñe e implemente contenidos en las Aulas 
Virtuales, permitiendo a los profesores dedicarse a la docencia e 
investigación el 49,15% de los participantes está de acuerdo. 

6.2.6 Sobre los recursos y contenidos en los cursos 
Para facilitar la comprensión de los contenidos en sus cursos el 
61.02% inserta documentos, el 57.63% utiliza videos, un 55.93% 
coloca imágenes y un 37.29% usa audio. 

El 49,15% de los docentes encuestados, busca los videos en 
Internet (youtube, vimeo, etc.) y los inserta en sus cursos, 5,08% 
los diseña y los graba para colocarlos en sus cursos mientras que 
un 3,39% pide a sus estudiantes que creen videos para insertarlos 
en el aula. 

El 33,90% de los encuestados busca en la Web los documentos y 
los coloca en sus aulas virtuales y un 27,12% los escribe y luego, 
los pone a disposición de los estudiantes. 

Para insertar imágenes en sus aulas virtuales, el 44.07% de los 
docentes las busca en Internet y luego las coloca en sus aulas, el 
10,17% las diseña y las coloca en el aula para sus estudiantes y un 
1,69% solicita a sus estudiantes que las diseñen y luego las inserta 
en sus aulas. 

Si necesitan colocar audio en sus aulas virtuales, el 15,25% de los 
docentes los busca en la Web y los inserta en sus aulas; el 15,25% 
los graba y los inserta luego en sus cursos y un 6,78% propone a 
sus estudiantes que los graben y luego los inserta en las aulas. 

Las actividades de Moodle utilizadas con mayor frecuencia por 
los docentes en sus cursos son: foro (59,32%), tareas (54,24%), 
cuestionario (37,29%), chat (23,73%) y glosario (16,95). 

Los recursos de Moodle utilizados con mayor frecuencia en los 
cursos por los docentes participantes en el estudio son: Archivo 
(57,63%), Etiquetas (50,85%), URL (40,68%), Carpeta (22,03%), 
Página (20,34%) y Paquete de contenido IMS (3,39%). 

Los informes de Moodle utilizados con mayor frecuencia en sus 
cursos por los docentes participantes son: Informe de actividad 
(37,29%), Informe de participación (25,42%), Registros (23,73%) 
y Finalización de la actividad (11,86%). 

6.3 Entrevista  
La historia de las Aulas Virtuales en la USTA se remonta a 2005 
pero, su uso formal y generalizado lo percibe desde 2008-1 
cuando se empezó a trabajar con el SAFEAD (Sistema 
Administrativo y Financiero para Educación Abierta y a 
Distancia). De 2005 a 2007-2 ocurrió todo el proceso de 
aprendizaje de los Docentes sobre cómo manejar el aula a través 

de los protocolos creados sobre la estructura de las aulas. La 
mayor parte del proceso de implementación de las Aulas Virtuales 
estuvo a cargo del Departamento de Gestión Tecnológica, creado 
en ese entonces con el apoyo del Vicerrector, el P. Sastoque, y 
dirigido por el ingeniero Leonel Nosa. Este Departamento fue el 
responsable de los estándares de la información que debía llevar 
un aula para que los docentes se adecuaran a ello. Sin embargo, el 
ingeniero Vargas percibe que por ello se presentaron muchos 
problemas, ya que las aulas “… eran planas, no había mucha 
actualización, los docentes se limitaban a llenar de información en 
el formato y se convertía en transcribir la información y subir la 
información”. En ese entonces se realizaron capacitaciones de 
carácter más técnico e instruccional.   
En 2009 se conformó un pequeño grupo interdisciplinario 
(diseñador gráfico, licenciado, ingeniero) para poder orientar a los 
docentes.  Actualmente, el apoyo técnico de las aulas está dado 
por dos profesionales y el nuevo auditor. 
La auditoría inicial de las Aulas virtuales se hacía como lista de 
verificación de condiciones de lo que se le pidió al Docente 
versus lo que hizo.  
El ingeniero entrevistado percibe cambios positivos y negativos 
en la actualidad. Negativos como: “Hoy en día nos estamos 
demorando más tiempo en hacer interface entre el sistema 
académico y el aula y que da la imagen que el aula no funciona. 
Han ocurrido fallas técnicas en los momentos de exámenes” y 
Positivos: “Hay una versión más actualizada de Moodle y 
estéticamente es más bonito”.          
“Un aula virtual debe ser un espacio académico en donde al 
estudiante se le permita interactuar con su docente a través de los 
objetos que éste ha colocado y que un estudiante logre aprender 
algo ingresando a un aula” 
Percibe diferencias importantes entre educación presencial y 
educación a distancia que es necesario respetar. Al respecto, 
recomienda saber cómo funciona la VUAD y proyectar las 
soluciones basadas en ello. En la presencialidad el uso de aula 
virtual es algo opcional mientras que en educación a distancia son 
algo casi que obligatorio. Por ello, es importante que los docentes 
se enfoquen en lo necesario para lograr que el estudiante aprenda 
en ellas.  
Concluye que el aula virtual es una necesidad para la metodología 
de educación a distancia pero, la implementación debió haberse 
hecho por fases con participación y aportes de todos para lograr 
una mejor apropiación del Proyecto y superar la resistencia al 
cambio, principal obstáculo presentado. De dicho proyecto se 
observan dificultades en su planeación y delimitación de su 
alcance sobre las cuales es necesario profundizar. 

7. CONCLUSIONES 
Sobre los procesos de uso es implementación de las Aulas 
Virtuales en la Facultad de Educación de la VUAD, se puede 
señalar que: aunque la historia del uso de Aulas Virtuales en la 
VUAD se remonta a 2005, el uso formal y generalizado de ellas se 
percibe a partir de 2008. La incorporación de aulas virtuales al 
sistema de educación abierta y a distancia en la VUAD para 
muchos docentes-tutores y estudiantes significan cambio en la 
naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje siendo una 
necesidad, expresada por los estudiantes, el contacto presencial 
con sus docentes-tutores, que es asociado a la formación 
humanística característica de la Universidad Santo Tomás. 
Teniendo en cuenta las respuestas de los docentes y los 
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estudiantes, es posible que lo ideal para la VUAD sea un 
“aprendizaje mezclado” o blended learning.  

Según la información recopilada, no hay claridad ni 
documentación pública sobre el Proyecto y Proceso de 
Implementación de las Aulas Virtuales en la VUAD. Sin 
embargo, éste es percibido por los participantes en el estudio 
como parte de un proceso de descentralización y sistematización 
de los procedimientos que ha sido lento y con dificultades para 
lograr cambios continuos y fluidos tanto en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, como en los procesos administrativos y de 
gestión académica y tecnológica.  

A nivel organizacional, quienes han liderado los procesos de 
implementación de  las aulas virtuales han sido grupos pequeños 
(4 o 5 personas) inicialmente de ingenieros y luego, de 
profesionales de diferentes campos, que han surgido sobre la 
marcha en relación con necesidades técnicas y de formación de la 
VUAD respecto a su uso. Valdría la pena indagar más para 
retomar los orígenes del Proyecto, su alcance y evolución.  

En cuanto al nivel de uso de la Aulas Virtuales en la Facultad de 
Educación, se evidenció un uso relativamente activo de las 
mismas por parte de los estudiantes y los docentes participantes 
quienes perciben apoyo de la Universidad para ello pero, 
consideran que éste puede mejorar. 

Respecto al tipo de uso y sentido dado por los docentes y 
estudiantes a las aulas virtuales en la metodología de educación 
abierta y a distancia, se halló que: tanto para docentes como para 
estudiantes, el uso de aulas virtuales ha significado un cambio de 
papel que ha generado nuevas y mayores responsabilidades así 
como, ajustes en los tiempos de trabajo.  

En la Facultad de Educación, las aulas virtuales son utilizadas 
primordialmente como espacios de trabajo individual con los 
documentos como principal recurso de enseñanza-aprendizaje 
respecto a lo cual, los estudiantes consideran que son 
subutilizadas y les gustaría que fueran además un espacio de 
trabajo colaborativo y de mayor comunicación e interacción.  

Se pudo identificar la importancia de la dimensión presencial en 
educación abierta y a distancia más aún en la Universidad Santo 
Tomás, ya que los estudiantes asocian esta dimensión a su 
naturaleza e identidad humanista. Reconocen la importancia de la 
virtualidad pero, rechazan la idea de suprimir el contacto 
presencial que para muchos es muy formativo y parte del valor de 
dicha Universidad.  

Sobre el nivel de satisfacción de los participantes, se encontraron 
varias necesidades que requieren ser tenidas en cuenta y 
satisfechas. Tanto para docentes como estudiantes, es muy 
importante el apoyo técnico interno, ya que acuden a él en primer 
lugar cuando necesitan ayuda en el manejo de las aulas virtuales. 
Sin embargo, los participantes expresan que, aunque existen 
profesionales encargados exclusivamente de soporte TIC, éstos no 
son suficientes y, aunque la Universidad cuenta con 
infraestructura adecuada para apoyar el trabajo de aulas virtuales, 
ésta puede mejorar.  

Se identificó una necesidad sentida de capacitación y/o formación 
por parte de docentes y estudiantes tanto en el aspecto técnico 
como en el componente pedagógico para el adecuado uso y 
aprovechamiento de las Aulas Virtuales en educación abierta y a 
distancia. A la mayoría de los estudiantes les gustaría recibir la 

capacitación en un enfoque combinado de presencialidad y 
virtualidad. 

Se evidenció la necesidad de fortalecer la comunicación e 
interacción entre docentes nacionales y tutores regionales así 
como, entre docentes-tutores y estudiantes y entre ellos mismos.  

De igual forma, se identificó la  necesidad  de ajustar la gestión y 
el rol docente a las características y exigencias de las aulas 
virtuales. De igual forma, la necesidad de ajustar los procesos de 
evaluación, tutorías y socializaciones en relación con ello.  

Se halló además, la necesidad de ser más efectivos en aspectos 
operativos, técnicos y organizacionales, tales como: como la 
publicación de notas, el acceso a la plataforma y el mantenimiento 
de la estructura de las aulas así como, el cumplimiento y la 
puntualidad en los tiempos previstos; y la de ser flexibles con los 
tiempos de las aulas virtuales y ajustar las actividades a la 
condición trabajadora y de múltiples roles de muchos estudiantes, 
ya que para ellos es una carga difícil de manejar.  

Se requiere generar espacios de formación, familiarización y 
capacitación sobre el uso de las aulas virtuales y la facilitación del 
material digital para los casos en que no puedan conectarse de 
forma constante al aula virtual.  

De igual manera, contar con un equipo de desarrollo que diseñe e 
implemente contenidos en las aulas virtuales con la orientación de 
los docentes quienes son los expertos en educación y están en la 
capacidad de solicitar los desarrollos según las necesidades 
educativas de sus estudiantes. 

Finalmente, los participantes destacaron la necesidad de un buen 
aprovechamiento de las aulas virtuales para lograr un proceso 
adecuado en tiempo y acompañamiento por parte de los docentes 
y cumplimiento por parte de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The process of elaborating language teaching material for distance 
learning has challenged teachers to think about pedagogical 
teaching proposals that include the use of digital genres and 
immersive environments, within a perspective of language 
teaching as social practice. The English Online 3D is an English 
course for distance learning, aiming to develop language skills 
mediated by the use of digital tools such as OpenSimulator 
plataform; Sloodle and Moodle. To develop the course’s digital 
teaching material, it appeared necessary to recognize the audience 
by applying a needs analysis questionnaire to identify 
participant’s profile, which guided us in the development of the 
digital teaching material. In this paper, we present the course’s 
proposal and its first activities of English as a foreign language 
elaborated to the project, involving textual and digital genres in 
virtual environments, as well as the needs analysis results from its 
application. Initial results indicate that the implementation of 
English language activities within an immersive environment can 
be a way to meet the needs of integrating teaching materials to the 
digital context. 

Key-words: Textual and Digital Genres, Developing English 
Language Activities, English Online 3D, Virtual Learning 
Environments. 

RESUMO 

O processo de elaboração de atividades de línguas, com o 
propósito de elaborar material didático para o ensino a distância, 
tem desafiado professores a pensar em propostas didático-
pedagógicas que contemplem o uso de gêneros digitais e 
ambientes imersivos, dentro de uma perspectiva de ensino de 
linguagem como prática social. O English Online 3D é um projeto 
que tem como objetivo geral desenvolver um curso de inglês na 
modalidade a distância, buscando desenvolver habilidades 
linguísticas por meio de ferramentas digitais tais como a 
tecnologia OpenSimulator; Sloodle e Moodle. Para a produção do 
material didático digital do curso, primeiramente julgou-se 
necessário o reconhecimento do público-alvo, a partir da aplicação 
de um questionário de interesses, com o objetivo de identificar o 
perfil dos participantes, o qual nos orientou no desenvolvimento 
do material didático digital. Neste trabalho apresentamos a 
proposta do curso e atividades iniciais de língua inglesa (LI) 
elaboradas para o projeto, envolvendo gêneros textuais e digitais 
em ambientes virtuais, bem como a análise do questionário de 
interesses aplicado. Resultados iniciais apontam que a 

implementação de atividades de LI realizáveis dentro de um 
ambiente imersivo, pode ser uma maneira de atender a 
necessidade de inserção de material didático para o contexto 
digital. 

Palavras-chave: Gêneros Textuais e Digitais, Elaboração de 
Atividades de Língua Inglesa, English online 3D, Ambientes 
Virtuais de Ensino-Aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

Com a evolução frenética das tecnologias, a educação tende a 
evoluir também. Para isso, é necessário desenvolver novas 
abordagens pedagógicas para essa nova realidade de ensino, já 
que na web 2.0 [10] a aprendizagem do aluno de línguas 
estrangeiras (doravante LE) pode se realizar de diferentes formas, 
por exemplo, por meio da interação com outros e por meio da 
produção de conteúdo online.  

Com os avanços tecnológicos, a facilidade de compartilhamento 
de informações na web e o gerenciamento de conteúdo se tornam 
atividades muito mais dinâmicas, pois o usuário não mais vê a 
Internet como uma mera rede de informações para apenas usufruir 
de informações fornecidas, mas também como um contexto de 
produção, de modo mais interativo e colaborativo. Assim, a web 
passa a ser um ambiente virtual interativo que possibilita o 
engajamento do aluno para produzir conhecimento e informações 
diversas por muitos canais. 

Diante desse panorama, o processo de produção de material 
didático digital (MDD) para o ensino de LE, especialmente para o 
ensino a distância, desafia os professores a pensar em propostas 
didático-pedagógicas que contemplem práticas inovadoras de 
ensino da linguagem, principalmente por meio do uso de gêneros 
discursivos e digitais e, também, por meio de ambientes 
imersivos, com vista a desenvolver aprendizagem dentro de uma 
perspectiva de ensino de linguagem como prática social. Para isso, 
faz-se necessário a produção e o desenvolvimento de MDD 
adequados a esses novos contextos de interação. 

Neste artigo apresentamos o projeto de curso a distância - English 
Online 3D (E-3D), o qual tem por objetivo desenvolver 
habilidades linguísticas em Língua Inglesa (LI) por meio de 
tecnologias digitais tais como Opensimulator (plataforma para a 
criação e desenvolvimento de ambientes imersivos em 3D); 
Sloodle (ferramenta de integração e acompanhamento de 
atividades educacionais) e Moodle (sistema de gerenciamento de 
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ambientes virtuais voltados à aprendizagem), a partir da 
integração dessas ferramentas para gerar a aprendizagem da LI na 
modalidade a distância. 

Para tanto, neste artigo, primeiramente, apresentamos a revisão da 
literatura enfatizando os estudos de [2], [8] e [13], os quais 
desenvolvem e aplicam passos para a produção de MDDs. Em 
segundo lugar, apresentamos a metodologia, contendo a pesquisa 
feita pelo projeto Laboratório de Ensino e Aprendizagem de 
Línguas Online (LabEOn) em parceria com o Laboratório de 
Línguas (LabLin) para a investigação do público alvo do projeto. 
Em terceiro lugar, apresentamos a análise dos dados e 
descrevemos a primeira unidade do curso proposto. Por fim, 
apresentamos as considerações finais deste trabalho. 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Produção de material didático para o 
ensino de línguas 

De acordo com [9], cinco passos são fundamentais para a 
produção de materiais didáticos digitais, tais como analisar, 
desenhar, desenvolver, implementar e avaliar. Na opinião do autor 
[9], todos esses passos descritos são de suma importância para a 
produção de protótipos, sendo que o primeiro deles - analisar – 
refere-se à identificação do interesse do público-alvo pelo curso 
proposto, para verificar em que medida este se adapta ao perfil de 
estudantes interessados. 

Logo após, o segundo passo, denominado Desenhar, é o momento 
em que se projeta o conteúdo e as fases do projeto, bem como os 
recursos que serão utilizados no curso, ou seja, os textos, as 
imagens, os vídeos ou os recursos multimídias. Em seguida, a 
etapa de desenvolvimento configura-se no momento em que se 
efetivamente elaboram as propostas de atividades para, logo após 
- na fase da implementação - aplicar as atividades com os alunos. 
Como etapa final, a avaliação é a etapa proposta para discutir os 
prós e contras do uso do material proposto. 

Em outro estudo, [8] apresenta os mesmos passos para a produção 
de material didático, porém não apresenta explicitamente a fase 
‘desenhar’ e sugere que “cada avaliação leva a uma nova análise”. 
O autor [8] também retrata que “os dois critérios básicos para o 
ordenamento das atividades são facilidade e necessidade”. O 
material didático de línguas produzido deve ser de fácil manuseio 
para os alunos conseguirem tirar o melhor aproveitamento 
possível e, ao mesmo tempo, precisa ser necessário aos interesses 
de aprendizagem do aluno. Qualquer material não necessário será 
descartado pelo aluno, não gerando retorno. Portanto, o material 
deverá explorar somente o que é realmente útil para a 
aprendizagem do aluno.  

A produção de MDD deve ser apropriada às necessidades do 
aluno e, também, deverá promover a autonomia, conforme sugere 
[13]. Isso é, o aluno deve conseguir realizar as atividades e acessar 
conteúdos online autonomamente, sem dificultar sua 
aprendizagem. Portanto, como sugere [11], um curso de línguas 
de inglês a distância deve em seu MDD oferecer andaimes de 
aprendizagem, por meio da linguagem clara nas instruções das 

tarefas para que os alunos sejam capazes de realizar atividades 
com autonomia, sem a ajuda de um professor.  

Em estudos recentes, os pesquisadores [13] e [14] propuseram 
novas etapas para a produção de MDD para guiá-los no projeto de 
produção dos cursos online. De acordo com os autores, a 
elaboração de MDD para o contexto digital deve incluir as etapas 
de análise, planejamento, design da interface, testagem, (re) 
design da interface, aplicação e avaliação do protótipo. 

 

Figura 1. Ciclo de produção de material didático digital [14] 

Na opinião de [14], ao propor um MDD, o professor inicia o 
processo de construção com a análise dos interesses dos alunos 
para após iniciar o planejamento do conteúdo. Após a realização 
do planejamento, é o momento de construir o curso propriamente 
dito, ou seja, o conteúdo digital começa a ser desenhado por meio 
de um ambiente virtual de aprendizagem.  

Portanto, a fase de design da interface do protótipo é essencial 
para que os desenvolvedores de cursos elaborem as tarefas e o 
design do curso online. A partir do protótipo do curso construído, 
é preciso testar uma versão piloto para identificar e prever 
possíveis problemas.   

Com isso, [13] e [14] sugerem que na fase da testagem o curso 
seja aplicado com possíveis candidatos, ou ainda, com 
participantes que tenham o mesmo perfil. Após feita a aplicação 
piloto, é essencial redesenhar e adaptar o curso, se assim for 
necessário, para então, posteriormente aplicar o MDD proposto.  

Segundo[11], o professor precisa assumir a real função de 
mediador e de colaborador das interações. Ele deve interagir com 
o aluno, dar espaço para o mesmo aprender, tirar dúvidas e fazer 
com que ele seja capaz de elaborar seus próprios conceitos sobre o 
conteúdo que está estudando. No caso de ensino de línguas, o 
professor só saberá se seu aluno aprendeu o conteúdo, após o 
mesmo realizar as atividades de forma autônoma e explicitando o 
uso da linguagem por meio de interações virtuais ou reais de 
comunicação.  
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Tendo em vista esses pressupostos para a produção de MDD, no 
projeto do curso E-3D, aliamos tais considerações teóricas com os 
pressupostos da pedagogia de gêneros para a construção do curso 
de inglês aqui descrito. 

1.2 Uso da Pedagogia de Gêneros na produção 
de MDD  

Ao desenvolvermos o MDD, propomos atividades de linguagem 
dentro de princípios de pedagogia baseada em gêneros, por meio 
da qual entendemos linguagem como um sistema aberto e 
dinâmico, em que o conhecimento sobre a linguagem é ensinado 
de uma maneira explícita e aprendizagem é ocasionada por meio 
da interação [5]. Dessa maneira, gêneros textuais e digitais são 
utilizados como ponto de partida para a modelagem, 
desconstrução e a compreensão da linguagem a partir de exemplos 
de gêneros autênticos.  

Para isso, concentramos no ciclo de ensino e aprendizagem 
proposto por [15], em que estratégias tais como modelagem, 
construção colaborativa e construção independente estão em 
foco. Por modelagem entendemos como o processo em que a 
desconstrução de um gênero proposto, em diferentes níveis de 
linguagem e situações comunicativas será realizada; na etapa 
construção colaborativa, há uma proposta colaborativa e 
interativa de reconstruir o gênero trabalhado na etapa anterior do 
ciclo; e por último, na fase construção independente, almeja-se 
propor ao aluno a possibilidade de construir um novo exemplar do 
gênero de maneira independente e satisfatória. Isso é, um ciclo de 
ensino e aprendizagem envolvendo três estágios, conforme sugere 
[15]. 

 

Figura 2. Ciclo de ensino-aprendizagem [15]. 

Como podemos ver na figura 2, o autor propõe um processo de 
ensino em etapas cíclicas, podendo ser iniciada 
independentemente do estágio proposto pelo ciclo. No entanto, 
indiferente do processo iniciado, a participação do professor no 

acompanhamento e suporte é fundamental para o 
desenvolvimento crítico do aluno a abordagem proposta. 

Nessa perspectiva integrada de pedagogia de gêneros pretendemos 
promover a prática situada, a qual se baseia na experiência de 
construção de significados extraídos da vida cotidiana, na esfera 
pública e nos locais de trabalho; b) na Instrução Aberta que 
proporciona o desenvolvimento de uma metalinguagem explícita 
de modelos significativos aos alunos; c) na Concepção Crítica, 
que é o resultado da interpretação do contexto social e do 
propósito de modelos si; d) na Prática Transformada, em que o 
aluno, como criador de significados, torna-se agente dessas ações 
[2]. 

Dessa maneira, visamos inserir os alunos do curso em um 
processo imersivo de aprendizagem colaborativa, visando o 
desempenho de práticas autênticas e situadas, e no uso da 
linguagem em uma perspectiva funcional, conforme proposto por 
[5,6]. 

A partir dos pressupostos abordados neste artigo, escolhemos 
algumas tecnologias para elaborar o MDD, as quais 
descreveremos na próxima seção. 

1.3 Tecnologias para o desenvolvimento de 
material didático digital para o ensino de 
línguas  

Para a elaboração do curso online English 3D, utilizamos o 
ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVA) – Moodle; uma 
plataforma de Imersão em 3D – Opensimulator; e uma ferramenta 
de conexão entre Moodle e OpenSimulator - Sloodle.   
Entendemos o AVA como “um espaço ou uma comunidade 
organizada com o propósito de aprender” [1], por meio do qual é 
permitido integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, 
apresentar as informações de maneira organizada, desenvolver 
interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e 
socializar produções, tendo em vista atingir determinados 
objetivos.  

Baseando-se nessas concepções, escolhemos o AVA Moodle, que 
segundo [16] é um sistema de gerenciamento de cursos, destinado 
a auxiliar educadores na implantação de cursos, páginas de 
disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem 
em um ambiente virtual. Dessa forma, o Moodle possui a função 
de mediar as atividades em LI vinculadas a plataforma 
OpenSimulator por meio da conexão estabelecida com o Sloodle.  

O OpenSimulator (OpenSim) destaca-se por ser uma plataforma 
gratuita utilizada na criação e no desenvolvimento de ambientes 
imersivos em 3D, similar ao Second Life. A plataforma encontra-
se em constante desenvolvimento e implementação, oferecendo 
um potencial de uso para a criação de ambientes em 3D. Em 
nosso projeto, o OpenSim é uma ferramenta em uso com o 
objetivo de propiciar aos alunos uma imersão às práticas 
propostas no curso online. 

Para estabelecermos a conexão e imersão com as atividades 
propostas no Moodle, foi necessário a inserção de diferentes 
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linguagens de programação, bem como a ferramenta Sloodle para 
fazer a integração e acompanhamento de atividades educacionais 
que ocorrem tanto no sistema gerenciador de aprendizagem 
baseada na web, quanto no mundo virtual 3D simulado no 
OpenSim.  

A união dos recursos tecnológicos utilizado no English 3D 
permite que os participantes desfrutem do potencial da imersão, 
simulação e colaboração de um mundo virtual 3D, aliada a 
capacidade de acompanhamento e de gestão da aprendizagem dos 
ambientes virtuais de aprendizagem, possibilitando aos tutores e 
participantes uma experiência diferenciada dos cursos tradicionais 
[16]. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Contexto da pesquisa 

O Projeto de Pesquisa e extensão Laboratório de Ensino-
Aprendizagem de Línguas On-line (LabEOn) visa promover 
cursos de línguas na modalidade a distância para a comunidade 
acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Para 
isso serão ofertados cursos de língua inglesa e espanhola em nível 
básico, abordando as quatro habilidades linguísticas: leitura, 
escrita, compreensão oral e fala.  

Este artigo descreve o processo de produção do MDD do Curso 
English 3D, que está em processo de construção e de testagem 
pelos participantes do projeto. Esse curso será ministrado a 
distância, entretanto, como é uma versão piloto, estimamos 
encontros presenciais no início, meio e fim do semestre letivo, a 
fim de melhor avaliar as dificuldades dos participantes com 
relação ao material em testagem.  

Além disso, prevê-se a disponibilização de horários para tutoria 
presencial aos alunos, bem como para suporte presencial e a 
distância via Moodle. Os encontros presenciais previstos para 
avaliações, monitorias e suporte técnico serão realizados na 
infraestrutura do laboratório de línguas (LabLin), parceiro do 
LabEon nessa atividade. 

 
2.2 Objeto de estudo  

Conforme já informado anteriormente, o objeto de estudo deste 
artigo é o English 3D, cujo conteúdo e atividades serão 
disponibilizados pelo Moodle, possibilitando a participação no 
AVA sem restrições de horários.  

O curso tem carga horária total de 45 horas semestrais. Como 
abordagem metodológica sugere-se aos alunos para que utilizem 
três horas semanais para a realização do curso na modalidade a 
distância. Além disso, os participantes poderão agendar duas 
horas semanais para monitoria e suporte técnico, caso seja 
necessário.  

Os tutores terão horários fixos para atendimento online para 
possíveis dúvidas e esclarecimentos dos conteúdos 
disponibilizados. Entretanto, isso não restringe os horários para a 

realização das atividades, uma vez que estas serão avaliadas 
semanalmente a partir do ambiente Moodle. 

O sistema avaliativo e a frequência serão acompanhados pelos 
ambiente Moodle e as avaliações de cada unidade (início, meio e 
fim) serão feitas em encontros presenciais com datas pré-
agendadas no cronograma do curso.  

Alguns critérios serão levados em consideração para a avaliação 
final do curso, isto é, a realização das atividades, a participação 
nos fóruns e o engajamento dos alunos no curso via interação com 
seus colegas ou tutores, contudo os encontros presenciais serão de 
suma importância para a concretização das avaliações. 

Vale ressaltar que esta proposta de cursos de línguas na 
modalidade a distância ofertados pela parceria LabEOn/LabLin 
são uma primeira tentativa de cursos de línguas nessa modalidade, 
em desenvolvimento por professores e acadêmicos do curso de 
Letras – Inglês, da Universidade Federal de Santa Maria. 

 
2.3 Instrumentos de coleta de dados e o 
público-alvo dos cursos em desenvolvimento  

Para construirmos o MDD em foco neste artigo, seguimos as 
etapas sugeridas por [14]. Para isso, fez-se necessário criar alguns 
instrumentos de coleta de dados, por meio de questionários online, 
os quais identificavam os interesses e necessidades e, por fim, 
avaliavam a primeira fase do projeto.  

O questionário de interesses e necessidades teve por objetivo 
identificar o perfil dos participantes dos cursos online; o de 
avaliação teve por objetivo avaliar a aplicação da primeira 
unidade do curso aplicado online.   

Na elaboração dos questionários, estipulamos questões que 
abordassem: envolvimento institucional, contato, curso de 
graduação, sexo, idade, conhecimento em línguas estrangeiras, 
motivo para realizar o curso, cursos que o interessado já realizou 
na modalidade a distância (EAD), interesse em realizar cursos 
EAD, língua estrangeira em preferência e habilidades a serem 
desenvolvidas. 

Analisar o perfil do público-alvo interessado nos cursos é a 
primeira etapa do ciclo de produção de MDD. A partir dessa 
análise, alguns alunos foram selecionados para realizar a testagem 
da primeira unidade do protótipo piloto. Os resultados obtidos a 
partir da aplicação da pilotagem serão descritos e apresentados no 
evento.  

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

4.1 Proposta de MDD – English 3D  

A proposta de um curso online com atividades de língua inglesa 
(LI) elaboradas para o projeto, envolvendo gêneros textuais e 
digitais em ambientes virtuais, buscando possibilitar ao aluno o 
uso da linguagem como uma prática social por meio de diferentes 
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gêneros [3], é o pressuposto condutor da elaboração do MDD em 
desenvolvimento pela equipe LabEOn.  

Ao utilizar as tecnologias previstas no curso, o participante irá 
desenvolver habilidades de LI a partir da imersão dos alunos em 
diferentes contextos de prática. Para tanto, optamos por construir 
o MDD seguindo princípios de Serious Games [4,7], já que o 
público-alvo do curso serão jovens adultos universitários.  

Ao planejar as atividades do E-3D, desenhamos e planejamos dez 
unidades didáticas do E-3D no ambiente Moodle, conforme 
podemos verificar na figura abaixo. 

 

Figura 3.  English Online 3D no Ambiente Virtual de Ensino-
Aprendizagem Moodle 

 
As unidades temáticas do curso focam eventos e situações 
comunicativas, comumente realizadas no meio acadêmico e em 
experiências vivenciadas no exterior, já que os dados obtidos no 
questionário de interesses apontam que 36% dos participantes 
gostariam de realizar cursos de línguas que os preparassem para 
intercâmbios acadêmicos, a exemplo dos ofertados pelo Programa 
Ciência sem Fronteiras. 

O Programa Ciência sem Fronteiras é um programa federal que 
busca promover a consolidação, expansão e internacionalização 
da ciência e tecnologia, promovida pela parceria do Ministério da 
ciência, tecnologia e inovação (MCTI) e do Ministério da 
Educação (MEC 

 

Figura 4. Motivos para aprender uma segunda língua 

 

Além disso, os dados obtidos por meio do questionário online 
mostram que dos 101 participantes da pesquisa, 10% deles visam 

aprimorar a sua aprendizagem devido as exigências do mercado 
de trabalho; já 8% dos entrevistados indicaram a necessidade de 
aprendizagem para melhor comunicação em passeios turísticos; 
25% indicaram a necessidade aprender inglês para se preparar 
para provas de suficiência e 22% dos entrevistados apontaram 
outros interesses, tais como para leitura ou para obter aprovação, 
por exemplo, em provas estrangeiras de seleção de mestrado ou 
doutorado. 

Nas unidades iniciais do curso abordamos práticas em que o 
estudante acadêmico interage com outras pessoas em diferentes 
situações comunicativas, tais como: pedir informações, realizar 
inscrições no curso, interações com colegas de graduação, 
professores, conhecer/encontrar pessoas online.  

Já nas unidades seguintes do curso, visamos promover situações 
em que o estudante acadêmico se engaje em diferentes eventos 
promovidos no meio acadêmico, além de possibilitar ao estudante 
a experiência de se envolver em práticas de pesquisa e em uma 
nova rotina acadêmica, tais como: eventos, palestras, workshops, 
pesquisas, reuniões, apresentações, entre outras.  

Nas últimas unidades, o participante vivenciará a experiência de 
realizar práticas relacionadas ao intercâmbio acadêmico, 
simulando situações que poderão acontecer no exterior.  

4.2 A narrativa do English Online 3D 

Para contextualizar as atividades do curso, elaboramos uma 
narrativa do English Online 3D, a qual foi construída a partir da 
necessidade apontada pela comunidade acadêmica quanto ao 
interesse em intercâmbio acadêmico. 

A narrativa proposta no curso se passa em torno de estudantes 
universitários que tem como objetivo participar do Programa 
Ciência sem Fronteiras, incentivados pelos seus professores 
orientadores. Para isso, os participantes do curso necessitam 
realizar a prova institucional do TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language). No entanto, os acadêmicos não estão aptos a 
realizarem tal prova, devido à falta de competência na língua alvo 
que seja suficiente para ingressar em uma universidade no 
exterior.  

Diante de tal situação, os universitários participantes irão em 
busca de alternativas para suprir a falta de conhecimento da língua 
alvo, especialmente por meio de cursos de línguas e atividades 
acadêmicas que envolvam o contexto digital. 

No curso, os tutores assumirão a identidade de avatares no 
ambiente em 3D, os quais estarão dispostos a ajudar os seus 
colegas para auxiliar no processo de aprendizagem dos mesmos.  
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Figura 5. O ambiente OpenSimulator 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar os dados obtidos pelo questionário de necessidades 
submetido aos interessados em participar em cursos de língua na 
modalidade a distância, obtivemos 101 respostas, as quais nos 
ajudaram a constatar o perfil do público-alvo como podemos ver 
na figura 6 abaixo. 

 
alvo  

Figura 6. Perfil dos participantes do curso 

De acordo com os dados sintetizados na figura 6, identificamos 
quatro categorias de participantes, sendo 77 estudantes 
acadêmicos (76%), 10 servidores públicos da UFSM (10%), 6 
professores universitário (6%) e 8 participantes sem vínculo com 
a UFSM (8%). 

Outro tópico questionado foi quanto as habilidades linguísticas a 
serem desenvolvidas ao decorrer do curso. 

 

Figura 7. Habilidades linguísticas 

Conforme a figura 7, 72% dos interessados se referiram à 
aprendizagem de todas as quatro habilidades linguísticas, isto é, 
compreensão oral, fala, leitura e escrita. Já 18% buscavam o curso 
pela conversação e compreensão oral, enquanto 9% buscam o 

curso para desenvolver a habilidade de leitura, e apenas 1% 
desejava desenvolver sua escrita. 

Outro tópico questionado foi a modalidade do curso, pois não 
sabíamos qual seria a reação à proposta do curso a distância. 
Como podemos verificar no gráfico abaixo, 67(66%) dos 
interessados em participar do curso não haviam realizado cursos a 
distância anteriormente, porém apresentaram interesse em realizá-
lo. Já 34 (34%) dos interessados já realizaram cursos nessa 
modalidade. 

 

Figura 8. Realização de cursos a distância 

 

Durante o processo de elaboração do material didático, o perfil do 
público-alvo, os motivos e as habilidades linguísticas que levaram 
os participantes a realizarem o curso na modalidade a distância, 
foram fatores essenciais que nos ajudaram a moldar a temática do 
MDD elaborado para ser aplicado no curso, durante o segundo 
semestre de 2013. A apresentação de exemplares de atividades 
elaborados no Moodle e integradas nas plataformas serão 
apresentadas no evento.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento e implementação de um curso de língua 
inglesa a distância, tendo em vista propor ao aluno atividades de 
língua em uma perspectiva de linguagem como prática social, 
interligando as plataformas OpenSim e Moodle e o software 
Sloodle contribuíram para a imersão dos participantes em 
atividades elaboradas para o contextos digital. Essa integração 
proporciona a propagação de conhecimentos em ambientes em 
3D, bem como um novo modelo de e-learning.  

As tecnologias utilizadas no projeto do E-3D promovem a 
usabilidade de diferentes recursos tecnológicos, porém exigem do 
professor de LI uma certa fluência tecnológica para usufruir de 
todas as possibilidades para o desenvolvimento de atividades de 
língua.  

Em suma, a produção do curso E-3D ainda é um projeto em 
desenvolvimento que desafia os seus desenvolvedores e 
participantes a vivenciar uma nova abordagem de ensino de 
línguas para o contexto digital.  
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ABSTRACT 
Learning objects (LO) found in digital repositories accessed thru 
the Internet are educational materials that enable teachers and 
students to complement some learning situation proposed on face-
to-face or virtual classroom. However, given the diversity of these 
material and the different methodological and didactics 
possibilities, many of the teachers have difficulty to choose what 
the best resource is better to implement their pedagogical 
approach. In order to help teachers’ to select a LO the Bo@s 
Idei@s (Good Ideas) was designed. It is a repository to register 
the good results related to some LO application in real classroom 
context. The main goal is to help teachers to pick a LO to use with 
their students, based on experiences from another colleagues. The 
idea is to enlarge the set of information’s related to certain LO, 
adding suggestions and pedagogical possibilities, and didactics 
hints. These set of practices permit to create a community of 
practices in order to share teacher’s lesson learned related to 
specific LO.    The repository allows adding text, images, podcast, 
and video in order to better explain the successful practice added 
on it.  
 
RESUMO 
Os Objetos de Aprendizagem (OA) encontrados em repositórios 
digitais com acesso via Internet são materiais educacionais que 
permitem ao professor e seus alunos complementarem uma 
situação de aprendizagem proposta em sala de aula presencial ou 
virtual. No entanto, dada à diversidade das ofertas e as diferentes 
possibilidades de uso destes materiais muito docentes tem 
dificuldade em escolher qual das opções melhor se adequa ao seu 
trabalho.  Diante deste contexto surge o Bo@s Idei@s: um 
repositório de registro de resultados relacionados à utilização de 
um OA em contexto real de sala de aula. O software objetiva 
auxiliar professores interessados em selecionar um OA qualquer 
para uso com seus alunos, baseado em experiências de outros 
docentes. A ideia é ampliar o conjunto de informações relacionado 
a um determinado OA, agregando sugestões e possibilidade de 
utilização de uma determinada aplicação a partir dos seus 
metadados e da descrição de práticas criadas por colegas que 
usaram este OA. O repositório permite que sejam adicionados 
arquivos de textos, imagens, áudio e vídeos para melhor explicar a 
pratica bem sucedida. Espera-se que uma comunidade de praticas 
seja estabelecida entre os professores que contribuem e que 
acessam o repositório. 
 
Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3 COMPUTERS AND EDUCATION 
K.3.0 General 

Termos Gerais 

Design, Experimentation. 

Palavras Chaves 
Objetos de Aprendizagem, Repositorios, Boas Practicas Docentes. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A sociedade mudou, o mundo tornou-se um único espaço 
interconectado, a economia globalizou-se e a educação 
internacionalizou-se, nada mais natural que o binômio “professor-
aluno” sinta o impacto de todo este novo contexto. Afinal a escola 
é o espaço onde estes atores realizam sua atividade de ensinar e de 
aprender. Feliz ou infelizmente isto não é mais verdadeiro. A 
escola deixou de ser o único espaço para ensinar e para aprender. 
O ciberespaço e todos seus recursos são agora meios de se ensinar 
e se aprender sem a necessidade da presença física, da atividade 
síncrona e o uso de materiais ditos “concretos”. A Internet está 
trazendo mais do que uma revolução tecnológica, uma revolução 
comportamental, vindo para facilitar a comunicação entre as 
pessoas e criando nova percepção relacionada aos saberes, 
competências e habilidades. Ao participar ativamente da aquisição 
desses conhecimentos, o aluno terá a possibilidade de se integrar e 
assimilar com mais facilidade tudo aquilo que estiver aprendendo. 
Mas deverá ter cautela e verificar de que maneira irá utilizar o que 
aprender, assim saberá se vale a pena tal informação [6]. 
Segundo [7], a ideia de que o professor é o provedor da 
informação e do conhecimento não tem mais sentido. A Internet 
disponibiliza o acesso à informação de forma ampla e irrestrita. 
Qualquer pessoa com um computador conectado à rede pode 
acessar e localizar quase tudo. No entanto se a informação é 
confiável ou não isto é outro problema. Se nossos alunos podem 
acessar muita informação com relação a qualquer tópico estudado, 
se existem serviços inescrupulosos que ofertam trabalhos 
escolares prontos, se o “copiar-colar” se tornou uma 
“metodologia” para se realizar os trabalhos escolares, o que estes 
desafios nos apontam? 
Eles indicam que nunca foi tão importante existir a figura do 
professor. [8] destaca que o professor é o guia, o organizador, o 
facilitador e o parceiro da aprendizagem dos seus alunos. Ele é o 
mais experiente, teve acesso primeiro às informações, construiu 
conhecimento e o sistematizou de forma a poder auxiliar seus 
alunos na caminhada. Ele não precisa dominar as tecnologias da 
forma como seus alunos o fazem, mas certamente precisa saber 
que elas existem como funcionam, suas potencialidades, 
apropriar-se delas em algum grau e formar um vínculo de parceria 
com sua turma de estudantes. Ou seja, ele deve mudar a forma 
como vai se comunicar com seus alunos. Ele deve usar a 
linguagem e os meios que seus estudantes usam. 
Os procedimentos didáticos, nesta nova realidade, devem 
privilegiar a construção coletiva dos conhecimentos mediada pela 
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tecnologia, na qual o professor é um partícipe proativo que 
intermedia e orienta esta construção [5]. 
Nessa proposta pedagógica, torna-se cada vez menor a utilização 
do quadro negro, do livro-texto e do professor conteúdista, 
enquanto aumenta a aplicação de novas tecnologias. Elas se 
caracterizam pela interatividade, não linearidade na aprendizagem 
(é uma ‘teia’ de conhecimentos e um ensino em rede) e pela 
capacidade de simular eventos do mundo social e imaginário. 
A sociedade contemporânea está marcada pela mudança de 
paradigma na qual o processo produtivo está baseado no domínio 
e produção do conhecimento, fato este que permite que a 
chamemos de Sociedade do Conhecimento. Ela é intimamente 
influenciada pelos meios de comunicação e pelas tecnologias 
digitais, as quais permitem a configuração e promoção de novos 
espaços interativos, onde o indivíduo pode aprender e adquirir 
novas competências. [1] salienta que a sociedade contemporânea, 
na realidade deve ser denominada de Sociedade da 
Aprendizagem, uma vez que a produção do conhecimento está tão 
suportada e acelerada pelas TDs de tal forma que é imperioso que 
repensemos urgentemente o papel da escola e, principalmente, as 
formas de ensinar em face de tantas mudanças. 
O uso de recursos tecnológicos como elementos apoiadores dos 
processos de ensinar e de aprender não é novo. Aprende-se na sala 
de aula, na LanHouse, no Orkut, no MySpace, no Face book, no 
Twitter, no MSN, no Second Life, em livros impressos e/ou 
digitais, na televisão, no cinema, no teatro,...aprende-se em 
qualquer lugar e de diversas formas, uma vez que se amplia o 
espaço pedagógico. 
Com o crescimento dos recursos tecnológicos, e a expansão da 
Word Wilde web criaram-se novas opções de comunicação para 
nossa sociedade. Novas opções para atividades de lazer (navegar 
na web, jogar jogos de computador), e-commerce, e 
desenvolvimento social (web activismo), entre outras, emergiram 
nos últimos anos. Não é exagero dizer que agora vivemos em uma 
sociedade conectada onde o acesso à informação se tornou 
característico para muitos dos quais tem a sorte de desfrutar do 
fácil acesso a tecnologias de informação. Não é surpresa, que este 
aumento ao acesso a informação tenha influenciado o jeito de 
como vivemos nossas vidas [20], inclusive a maneira de como 
ensinamos e aprendemos onde novas situações de aprendizagem 
têm sido concebidas a partir de estratégias de trabalho que outrora 
não seriam sequer imaginadas [21]. 
No espaço escolar presencial ou virtual tem-se desenvolvido 
muita pesquisa nos últimos 30 anos em função da evolução 
tecnológica e do desafio premente de incorporar tais recursos e 
ofertas tecnológicas ao fazer pedagógico. Iniciamos, na 
comunidade de IE (Informatica na Educação) desenvolvendo 
softwares educacionais em diferentes modalidades, depois os 
organizamos em responsórios indexados para facilitar sua 
localização e, posteriormente, incorporamos a estes locais virtuais 
outros tipos de recursos digitais (figuras, musicas, textos, 
animações, etc.) objetivando auxiliar o professor a compor 
materiais educacionais para apoiar suas atividades com seus 
alunos. 
Aumenta a quantidade de recursos disponibilizados e, por 
consequência, aumenta a complexidade para se fazer a seleção do 
que usar e como aplicar pedagogicamente este materiais. Para 
auxiliar a diminuir o impacto de uma oferta tão diversificada, 
considerando que a maioria dos docentes ainda não é fluente no 
uso de Tecnologias Digitais (TD) como se deseja, são criados 
programas de capacitação/formação docente para promover e 
incentivar a criatividade e a diversidade de opções. 

Parte-se do principio que se os recursos digitais forem 
organizados num local de fácil acesso e, através do uso de 
palavras e termos chave, o professor poderá fazer a seleção do que 
deseja mais facilmente. Na pratica não é o que ocorre. Através dos 
anos e com a observação nos cursos e disciplinas de formação 
docente para uso de tecnologias observamos que os professores 
mais experientes e com ambiência no ciberespaço costumam 
encontrar mais facilmente o que desejam porque já possuem uma 
concepção prévia de como podem organizar suas atividades em 
função de suas experiências. Para o docente que se encontram 
num estagio de formação ou com pouca prática é importante 
buscar a experiência de colegas para saber o que selecionar e, 
especialmente, poder ver o resultado da sistemática criada pelo 
colega para poder se inspirar e a partir dai organizar o seu 
trabalho com seus alunos. 
Neste contexto de múltiplos desafios e oportunidades que emergiu 
a motivação para criarmos o projeto Bo@s Idei@s.  
Este artigo esta organizado em 5 seções. Na seção 2 apresentamos 
os conceitos relacionados a objetos de aprendizagem e 
repositórios. Na seção 3 a estrutura e proposta do Bo@s Idei@s. 
Na seção 4 o processo de validação realizada com professores e 
na seção 5 os comentários finais. Ao final do texto apresentam-se 
as referencias utilizadas para escrita deste artigo. 
 

2. Objetos de Aprendizagem, Metadados e 
Repositórios 
 

De acordo com [20], não existe uma definição consensual sobre o 
que é um objeto de aprendizagem, isso se deve ao fato de que 
muitos pesquisadores conceituam-os de formas diferentes de 
acordo com seu entendimento, sendo que estes conceitos podem 
ser mais amplos ou mais específicos [4]. 
Segundo definição da IEEE, um objeto de aprendizagem é 
qualquer entidade digital ou não digital, que pode ser usada, 
reusada ou referenciada durante a aprendizagem apoiada pela 
tecnologia. Esta é uma definição bastante ampla, conforme 
destaca [14], de acordo com esta definição, qualquer objeto 
dentro de um contexto que sirva como suporte ao processo de 
aprendizagem pode ser definido como um OA, com esta definição 
pode inferir que “qualquer coisa” como uma cadeira, ou um 
teclado de computador, por exemplo, pode ser considerado um 
OA. [20], criticam esta abordagem quando colocam que: “uma 
definição que engloba ‘tudo’ não pode ser considerada uma 
definição”. Assim, os autores definem OA como arquivos digitais 
(imagens, filmes, etc.) que podem ser usados para propósitos 
pedagógicos e que incluem, internamente ou por associação, 
sugestões sobre o contexto apropriado para uso do objeto. De 
acordo com os autores, essa definição limita o universo dos 
objetos de aprendizagem, seguindo o que é apontado pela 
literatura e prática atual da área [10]. 
Para [15], o termo objetos de aprendizagem surge como uma 
combinação de conceitos de aprendizagem com o paradigma de 
orientação a objetos proveniente da área da computação, Objetos 
são componentes de software que representam abstrações de 
entidades do mundo real e que possui duas características 
fundamentais: autodescrição e reusabilidade. O primeiro conceito 
significa que um objeto, no universo da computação, é 
autodescritivo, ou seja, todas as informações e capacidades 
necessárias o objeto contém em si disponível para qualquer um 
que queira utilizá-lo. O segundo conceito diz respeito a um dos 
principais objetivos do paradigma de orientação a objetos: 
facilitar a construção de software por meio do reuso, onde estes 
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objetos podem ser usados simultaneamente em diversos sistemas 
diferentes, esta relações serão mais bem abordadas no decorrer 
deste trabalho. 
Para [24], os objetos de aprendizagem são entendidos como 
entidades digitais entregues via Internet, onde qualquer pessoa 
pode ter acesso e uso, simultaneamente a outros usuários. 
É importante destacar que não tivemos por objetivo neste trabalho 
buscar uma definição única e consensual do que é um objeto de 
aprendizagem, porém, procuramos aqui apresentar os conceitos 
que melhor se ajustaram com o nosso contexto para o 
entendimento do escopo do sistema proposto. Para nós, as 
definições mais específicas, são as que atendem nosso objetivo, 
limitando-nos a entidades digitais que possam se relacionar com 
nosso repositório. 
Um repositório é uma coleção de documentos digitais organizada 
com finalidade especifica e de acesso público ou restrito. Assim, 
pode-se dizer que um repositório “é uma forma de armazenamento 
de objetos digitais que tem a capacidade de manter e gerenciar 
material por longos períodos de tempo e prover o acesso 
apropriado” [3]. 
De acordo com Café e colaboradores, os repositórios digitais 
foram inicialmente, caracterizados como repositórios temáticos, 
possibilitando a organização de variadas tipologias documentárias 
dependendo do perfil da área de conhecimento, disponibilizando-
as na web, permitindo a discussão entre os pares, geração de 
versões de um mesmo documento, autoarquivamento e 
interoperabilidade entre os repositórios. 
A implementação de um repositório tem objetivo de disponibilizar 
informações de forma organizada, armazenando-as, preservando-
as de forma a disseminar a produção intelectual de uma 
instituição, no ambiente web [3]. 
Importante mencionar que os repositórios digitais são 
categorizados quanto aos seus conteúdos como temáticos ou 
institucionais. 
O repositório temático tem a função de armazenar documentos de 
uma determinada área do conhecimento ou temática específica. 
Segundo [9], repositórios temáticos “são um conjunto de serviços 
oferecidos por uma sociedade, associação ou organização, para 
gestão e disseminação da produção técnico-cientifica em meio 
digital, de uma área ou subárea especifica do conhecimento” 
(pp.83). 
O êxito destes repositórios temáticos suscitou discussões sobre o 
seu funcionamento e decorrente deste sucesso fez-se necessário 
criar a figura do gestor do repositório a fim de garantir seu bom 
funcionamento e acesso adequado. Desta forma o conjunto de 
iniciativas individuais de desenvolvimento de repositórios 
temáticos, denomina-se de repositórios institucionais [3]. 
[12] descreve repositório institucional como “um conjunto de 
serviços que a universidade oferece aos membros de sua 
comunidade para a gestão e disseminação de materiais digitais 
criados pela universidade e membros de sua comunidade”. 
Um repositório institucional é uma biblioteca digital destinada a 
guardar, preservar e garantir livre acesso via Internet, à produção 
científica no âmbito de uma dada instituição. 
Segundo [3], um repositório institucional “agrega um conjunto 
avançado de serviços relativos à organização, tratamento, acesso e 
disseminação do conteúdo digital produzido por uma instituição” 
(pp. 4). 
A característica principal dos repositórios, denominados 
institucionais, está em agrupar o conhecimento produzido e 
registrado por membros de uma instituição acadêmica (ou não) em 
uma estrutura que permita a organização de diversas tipologias 
documentárias produzidas por áreas multidisciplinares.  

Quanto à tipologia documentária, podem ser monodocumentais, 
direcionados para um único tipo de documento como, por 
exemplo, para disponibilizar apenas teses e dissertações ou apenas 
relatórios. Os multidocumentais, ao contrário, abrigariam uma 
diversidade de documentos. Quanto à administração podem ser 
consorciados, centralizados, descentralizados e governamentais. 
Quanto aos objetos digitais, podem ser textuais e multimidiáticos, 
e quanto à natureza da informação, podem ser proveniente de 
fontes primárias e de agregadores que reúnem metadados de 
outros repositórios [22]. 
Atualmente os principais projetos de bibliotecas, acervos de 
museus e de repositórios digitais estão colocando on-line estoques 
massivos de recursos informacionais em formato digital. Algumas 
dessas coleções incluem milhões de objetos e estão sendo 
planejadas para gerenciarem um número muito expressivo de 
informações de toda a natureza num futuro bem próximo. 
Os repositórios digitais apresentam uma peculiaridade marcante e 
positiva que deve ser explorada: muitos desses softwares foram 
elaborados por projetos de pesquisa entre universidades, 
organizações internacionais, empresas publicas ou privadas, 
organizações não governamentais e agências governamentais. Ou 
seja, existe uma diversidade de abordagens e entendimentos de 
como se fazer Educação apoiada por recursos digitais organizados 
na forma de OAs. Ainda como resultado dessa origem 
“acadêmica”, há uma oferta considerável de software de códigos 
abertos e distribuídos livremente voltados para a implementação 
de repositórios digitais de toda natureza. 
Esses softwares apresentam características sofisticadas, elevado 
grau de qualidade e conformidades aos principais padrões da área 
de projeto de software, estabelecendo bases para a integração e a 
interoperabilidade. A oferta é diversificada e contempla desde 
softwares prontos para instalação, até pacotes de ferramentas que 
para serem customizadas conforme a necessidade do usuário. 
A variedade de ofertas é resultante das diferentes concepções e 
crenças de como se deve fazer Educação apoiada por TD. Esta 
diversidade gera um conjunto de recursos potencialmente 
interessantes para auxiliar a agregar qualidade no trabalho docente 
e discente. Podemos organizar repositórios que apoiem a 
Educação Formal, ao trabalho fora dos espaços convencionais e 
os treinamentos nas empresas. Ou seja, existem estruturas que 
permitem rira os mais diferentes tipos de acervos digitais. 
Ao falarmos de repositórios necessitamos tratar as questões 
relacionadas aos metadados. Os elementos que irão nos auxiliar a 
organizar as informações nos repositório. 
Dentre as diversas definições encontradas na literatura, é 
considerado que os metadados sejam quaisquer dados auxiliares 
utilizados para identificar, descrever, localizar, integrar e 
organizar dados armazenados. De acordo com [23], “Metadado é 
definido como dados que descrevem atributos de um recurso, 
caracterizando suas relações, possibilitando a sua recuperação e 
uso efetivo e sua existência no ambiente eletrônico. Metadados 
normalmente consistem em um jogo de elementos onde cada 
elemento descreve um atributo do recurso, sua administração ou 
uso” (pp.192).  
Segundo [16], os metadados são um conjunto de elementos que 
possuem uma semântica padronizada baseada em padrões 
internacionais que possibilitam descrever informações ou recursos 
eletrônicos de maneira bibliográfica. No entendimento de [13] os 
metadados são meios de descobrir quais os recursos existentes e, 
como podem ser obtidos e acessados, evitando a ambiguidade dos 
dados.  
As diferentes definições do termo metadados devem-se à 
amplitude de perspectivas e abordagens de uso, que podem ser 
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parametrizadas em diversos campos teóricos e aplicadas. As 
confusões e divergências de definições estendem-se na 
categorização e classificação dos metadados. 
Estas regras fornecem um mecanismo que orienta a criação, 
organização e armazenamento de dados e a transferência de 
informações eletronicamente usando padrões comuns que 
possibilitam a interoperabilidade. Dentre os padrões existentes, 
podemos ressaltar o IEEE-LOM , Dublin-Core . 
No estudo realizado por [17] é proposto que um metadado de um 
determinado negócio deve ter uma descrição completa dos dados, 
deveria também incluir o contexto de negócio, propósito, 
relevância e uso potencial. 
Pode-se dizer que o metadado se refere às descrições estruturadas 
e armazenadas como dados de computador que tentam descrever 
as propriedades essenciais de outros dados específicos de um 
banco de dados de computador e dos objetos de dados que 
compõem a informação na web. E estes metadados nas bibliotecas 
digitais são representados pelas tags ou meta etiquetas das 
linguagens de marcação. 
Para [19] apresenta que o conteúdo típico de um metadado, seria 
armazenar atributos tais como: 

(A) formato dos dados; 
(B) quando os dados foram adquiridos e compilados; 
(C) método de compilação e precisão; 
(D) interpretação dos dados; 
(E) onde os dados estão disponíveis. 

O metadados podem ser divididos em dois tipos segundo [18]: 
• back room - armazena informações relacionadas a guias 

de extração, limpeza e processos de carga de um sistema 
de indicadores para tomada de decisão; 

• front room - utilizado para relatar sobre especificações 
de join, ajudar em ferramentas de query e armazenar 
informações sobre segurança.  

De acordo com [11], os usuários dos metadados são divididos em 
dois grupos, os business users e technical users.  
Os usuários de negócios (business users) que incluem os 
executivos, usuários causais, analistas de negócio e usuários 
potenciais. Estes usuários estão interessados em metadados que 
contenham informações sobre os indicadores, o que eles 
representam e de onde eles foram retirados.  
Os usuários técnicos (technical users) incluem os administradores 
de sistemas, desenvolvedores de aplicações, operadores e 
projetistas.  Esta classe está interessada em saber como os dados 
estão armazenados, como acessar os dados nas diversas bases 
diferentes.  
 

3. Como foi construído o Bo@s Idei@s 
 
A ferramenta que desenvolvemos tem como objetivo criar um 
repositório de boas práticas docentes relacionadas a um 
determinado OA disponível na Internet, estando este objeto 
inserido ou não em uma repositório de OAs.  Ou seja, qualquer 
recurso disponível na Internet e que tenha sido usado por um 
docente numa situação de apoio ao seu trabalho com seus alunos é 
potencialmente indicado para fazer parte do Bo@s Idei@s. 
O Bo@s Idei@s é um espaço para compartilhar metodologias 
cridas por professores que se utilizam de recursos digitais 
disponíveis na Internet para compor suas aulas e atividades com 
seus alunos. As práticas metodológicas aplicadas em sala de aula, 
relacionadas a um determinado objeto de aprendizagem que forem 
consideradas bem sucedias podem ser compartilhada com colegas. 
O ambiente é aberto e qualquer professor pode incluir sua pratica. 

A autorregulação é feita pelos pares. Caso percebamos que foi 
incluída alguma informação de cunho ofensivo, pornográfico, 
racista a prática será excluída. Os indicadores de que isto está 
acontecendo podem vir da propria comunidade de usuários que 
menciona isto na avaliação ou por denuncia de usuários. Usamos, 
também, o guia de conduta ética observado pela nossa 
universidade para acesso de sites na Internet como elemento 
balizador para remoção de inclusões as atividades realizadas. Fica 
por conta de o professor salvaguardar as questões de direito de 
uso de imagens, propriedade intelectual ou questões legais 
oriundas da inclusão de determinado material no repositório. 
O Bo@s Idei@s, os professores podem incluir suas praticas e 
descrevê-las com auxilio de textos, anexar vídeos, áudios, figuras, 
fotos ou qualquer tipo de elemento digital para poder ilustra 
poderão avaliar estas práticas textualmente, com críticas 
construtivas e/ou sugestões e atribuir a elas uma nota, com o 
objetivo de se criar discussões sobre a abordagem escolhida para 
que os professores aprimorarem cada vez mais suas metodologias 
e planos de ensino. O objetivo do sistema, é que se crie esta rede 
de colaboração entre os profissionais da área da educação e 
deseja-se que todos eles participem ativamente contribuindo com 
suas experiências em sala de aula. Estas discussões serão 
armazenadas no sistema, para que então quando um professor 
deseje consultar práticas que ele poderia utilizar em sala de aula, 
este tenha o Bo@s Idei@s como referência para aprimorar seu 
trabalho. 
Não caberá ao repositório decidir o que é melhor ou mais 
adequado para ser utilizado. O intuito é criar uma comunidade de 
troca de experiências autorreguladas. 
Existe um sistema de avaliação das contribuições feitas pelos 
professores através da atribuição de estrelas em numero de 1(grau 
mínimo) até 5 (grau máximo). Cabe salientar que a atribuição 
(avaliação) é subjetiva e fica a cargo do avaliador que é 
incentivado a colocar sua justificativa para o grau atribuído. Este 
incentivo é feito por meio de pequeno texto na caixa de texto 
(box) logo abaixo das estrelas. 
A figura1 apresenta a tela inicial do repositório: 
 

 
Figura 1: tela de abertura do repositório 

 
O usuário encontrará sempre um sistema de Ajuda para poder 
orientá-lo a realizara tarefa que deseja: cadastrar-se, inserir uma 
pratica, fazer pesquisa de praticas já cadastradas e avaliar uma 
pratica que lhe interessou. A figura 2 apresenta um exemplo de 
tela com ajuda. 
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Figura 2: tela com Ajuda 

Maiores informações podem ser obtidas na versão disponibilizada 
em http://boasideias.azurewebsites.net/ Esta abordagem é 
utilizada pelas metodologias ágeis para descrever primeiramente a 
funcionalidade desejada uma vez que normal onde foram retiradas 
informações que permitissem a identificação deste trabalho para 
fins de avaliação da conferência. Em caso de aceite uma nova 
versão do texto contendo link para o Manual do usuário, contato 
com a equipe e repositório completo será incluída neste texto. 
No que tange aos aspectos de modelagem e implantação as 
decisões de projeto contemplaram os seguintes aspectos. 
 A abordagem utilizada para o desenvolvimento do software foi 
em grande parte baseada nas práticas utilizadas pelo 
desenvolvimento ágil de software. Para o levantamento de 
requisitos foram utilizadas user stories (já citadas anteriormente), 
assim como para o desenvolvimento em si foram utilizadas 
técnicas como o uso de um Kanban (sistema de gerenciamento de 
atividades de projetos, ferramenta gratuita disponível online) para 
a organização das atividades, definições de sprints onde as 
funcionalidades eram priorizadas com a cliente, definindo o que e 
quando seria entregue a cada iteração, e ao fim de cada iteração 
nos reuníamos com nossa orientadora para fazer o review daquilo 
que havia sido acordado.  As metodologias ágeis se focam muito 
na questão da comunicação entre os times, não adotamos daily 
mettings– reuniões diárias de até 15 minutos para alinhar o 
andamento do projeto –nos comunicávamos com bastante 
frequência a cada atividade nova que desenvolvíamos. Apesar do 
levantamento de requisitos terem sido realizados através da escrita 
de user stories julgamos que seria interessante fazermos o 
mapeamento das user stories, para descrição de casos de uso, pois 
achamos que nos ajudaria a compreender melhor os requisitos do 
ponto de vista de desenvolvedores na hora da implementação do 
sistema, pois eles costumam ser mais descritivos e menos 
suscetíveis à interpretação ambígua. Como convenção, adotamos 
que quando nos referimos a Bo@s Idei@s, estamos falando do 
sistema em questão, já o termo boas práticas foi adotado para 
representar as metodologias cadastradas pelos usuários no 
sistema. A listagem das user stories levantadas forma organizadas 
em formato de index cards: 
A figura 3 ilustra um dos index cards criados. 

 
Figura 3: Index cards criados para modelagem 

 
Para definir o escopo da aplicação e seus detalhes foram definidos 
os Casos de Uso a serem implementados. A figura 4 apresenta os 
Casos de Uso definidos. 

 
Figura 4: casos de Uso do Bo@s Idei@s 

 
Como podemos observar, na figura 4, dois atores foram 
identificados no sistema: 

• Usuário não cadastrado: por o Bo@s Idei@s se tratar de 
um sistema web, qualquer pessoa poderá acessá-lo 
através de seu navegador e consequentemente poderá 
ver sua página inicial. Uma vez que um visitante 
deseje fazer parte do Bo@s Idei@s, caso ele possua os 
pré-requisitos necessários para tal, ele poderá efetivar 
seu cadastro. 

• Usuário cadastrado: uma vez cadastrado no sistema, o 
usuário poderá desfrutar das funcionalidades do 
mesmo. 

A seguir, apresenta-se na figura 5, um exemplo das descrições dos 
casos de uso utilizando o template de descrição de casos de uso 
disponibilizado no site do OpenUp 
(http://epf.eclipse.org/wikis/openup/) e adaptado para o nossos 
projeto. 
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Figura 5: descrição dos casos de Uso do Bo@s Idei@s 

  
O sistema foi desenvolvido com a linguagem de programação C# 
apoiado pelo uso do .NET MVC Framework. 
MVC é um padrão arquitetural que separa a aplicação em três 
componentes principais: modelos, views, e controladores. Esta 
divisão é representada melhor abaixo:  

• Apresentação/Views: os objetos desta camada são 
responsáveis por fazer a interação entre o usuário e o 
sistema. Por o Bo@s Idei@s se tratar de um sistema 
web, esta camada é constituída pelas páginas web. 
Esta camada é também responsável por enviar as 
interações do usuário até a camada de negócio, 
representado pelos controllers.  

• Negócio/Controllers: os objetos contidos nesta camada 
são responsáveis por processarem as requisições 
HTTP enviadas pelo cliente (em nosso caso um 
navegador) ao servidor web, aplicar as regras de 
negócio e gerar respostas adequadas para camada de 
apresentação. 

• Entidades de negócio/Models: os objetos que estão 
nesta camada são os responsáveis por representar os 
objetos de negócio que serão manipulados por todas 
as camadas do sistema.  

A aplicação deste padrão de projeto – no Bo@s Idei@s – foi 
apoiada pelo .NET MVC framework em sua versão 4.0. 
MVVM é uma variação do padrão MVC onde as Views e as 
Models possuem as mesmas responsabilidades já apresentadas, a 
diferença aqui é um pouco mais sutil. No padrão MVC nós 
possuímos os controllers, responsáveis por tratar das requisições 
enviadas pelo servidor e aplicar a lógica de negócio. No MVVM, 
não possuímos controller, e sim, Viewmodels. Porém, as 
responsabilidades atribuídas às Viewmodels não são as mesmas 
atribuídas aos controllers do MVC, e a aplicação da lógica de 
negócios no MVVM é responsabilidade das models. As 
Viewmodels são responsáveis por definirem o comportamento da 
interface do usuário e proverem um sistema de binding entre os 
elementos de interface do usuário e as entidades de negócio. No 
Bo@s Idei@s, há uma combinação entre os dois padrões, as 
Views e as Models possuem as responsabilidades definidas pelo 
padrão MVC e as Viewmodels foram usadas para coordenar o 
relacionamento entre a interface de usuário e a lógica de negócio. 
Por fim, os controllers continuaram responsáveis por tratar das 

requisições enviadas ao servidor, porém a responsabilidade de 
manipular a lógica de negócio foi atribuída à outra camada 
denominada “Lógica de negócio” utilizando os padrões de 
factories e injeção de dependência, os quais serão apresentados a 
seguir. Todas as decisões tomadas se basearam em tentar diminuir 
o acoplamento entre os componentes do sistema, aumentar sua 
manutenibilidade e facilitar a aplicação de testes unitários. 
o Bo@s Idei@s foi construído com o objetivo de ter uma 
arquitetura desacoplada e manutenível, e para isso um framework 
de injeção de dependência foi utilizado: o Unity. Os frameworks 
de injeção de dependência utilizam outro padrão de projetos o 
abstract factory que provém uma interface para a criação de 
objetos sem precisar especificar realmente qual o tipo de objeto 
que será instanciado. Encapsulando a lógica usada para a 
instanciação e criação de um objeto, se obtém o controle sobre as 
dependências e os estados permitidos dele. O uso deste padrão no 
Bo@s Idei@s se deve ao fato de que em cada troca de 
comunicação de uma camada com a outra, nós não sabemos 
exatamente qual o objeto que será instanciado, isto é delegado ao 
Unity, a única coisa que precisamos fornecer são interfaces de 
comunicação entre estas camadas. 
Em muitas aplicações, a camada responsável pela lógica de 
negócio precisa acessar dados que podem estar armazenados em 
bancos de dados, arquivos, webservices, etc. Acessar estes dados 
diretamente pela camada de negócio pode (e provavelmente irá) 
causar maior acoplamento entre as classes, duplicação de código, 
dificultar a centralização de políticas relacionadas aos dados, entre 
outros problemas. Com isso, surge o padrão de projetos repository 
que visa aumentar o código que pode ser testado através de testes 
unitários isolando a camada de acesso a dados, proporcionar 
acesso à dados de diferentes pontos do código de maneira 
centralizada e consistente, aumentar a manutenebilidade do 
código e diminuir o acoplamento das classes. O padrão repository 
nada mais faz do que criar uma interface entre o acesso efetivo aos 
dados e o restante da aplicação. A arquitetura lógica do Bo@s 
Idei@s é apresentada na figura 6. 
A seguir comenta-se cada item desta arquitetura: 

• Views: são as responsáveis por fazer a interação com 
o usuário, são as telas visíveis a quem estiver 
utilizando o sistema. 

• Viewmodels: esta camada além de existir para 
melhorar questões como acoplamento, testabilidade e 
manutenibilidade, existe para suprir uma 
peculiaridade do framework sobre o qual o Bo@s 
Idei@s foi desenvolvido. No .NET MVC as views são 
fortemente tipadas, ou seja, cada view só pode estar 
associada a uma classe. Para contornar esta situação as 
viewmodels foram criadas para podermos lidar com 
views mais complexas e armazenar informações que 
precisam ser manipuladas apenas para definir um 
comportamento relativo à interface com o usuário. As 
viewmodels serão mais bem explicadas quando 
estivermos falando da implementação de forma mais 
concreta. 
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.  
Figura 6: Arquitetura do Bo@s Idei@s 

 
• Controller: na aplicação que está sendo descrita, os 

controllers se restringem a lidar com as requisições 
enviadas pelo servidor e fazer as validações 
necessárias, a lógica de negócio normalmente tratada 
nesta camada nas aplicações MVC, no Bo@s Idei@s, 
é delegada pelos controllers para as camadas de lógica 
de negócios descritas a seguir. 

• Factory Lógica de Negócios: aqui entra o conceito de 
factories descritas previamente neste documento. Cada 
controller possui apenas uma referência para uma 
“fábrica” de classes responsáveis pela implementação 
da lógica de negócio da aplicação. Para os controllers 
é indiferente de como o processamento dos dados irá 
ser realizado e “quem” irá realiza-lo, eles apenas 
sabem qual a ação será executada de acordo com 
interfaces bem definidas. Exemplificando de maneira 
leviana podemos descrever a seguinte situação: um 
controller qualquer envia uma mensagem para uma 
“fábrica” (factory) solicitando alguma classe que saiba 
lidar com problemas “x”, a fábrica então cria um 
objeto que saiba lidar com problemas conhecidos pelo 
controller através de uma interface previamente 
definida. 

• Interfaces Lógica de Negócios: as interfaces de lógica 
de negócios funcionam como uma espécie de 
“contrato”, onde ela define que tipos de problema uma 
classe que as implementem devem saber resolver. Por 
exemplo, se tivermos uma interface hipotética 
“IHumano” que define as funcionalidades “comer” e 
“dormir”, toda a classe que implementar “IHumano” 
deve saber como resolver os problemas “comer” e 
“dormir” independentemente de como elas fazem isto. 
São através destas interfaces que as “fábricas” 
explicadas acima sabem como criar os objetos 
solicitados pelos controllers. 

• Lógica de negócios: esta camada é responsável por 
efetivamente implementar as funcionalidades 
definidas pelas interfaces citadas acima, usando o 

exemplo acima, são elas que devem realmente saber 
como resolver os problemas “comer” e “dormir”. 

• Interfaces Repositório: as interfaces de repositório são 
semelhantes às interfaces de lógica de negócio, a 
diferença aqui é que as interfaces de repositório 
definem as funcionalidades que interagem com um 
banco ou qualquer outra fonte de dados, como por 
exemplo, inserir um dado em uma tabela, pesquisar 
um dado, excluir um dado, etc. Um dos benefícios 
desta abordagem pode ser entendido através do 
seguinte exemplo: supondo que temos uma interface 
que define um método “salvarUsuario()” que tem o 
objetivo de salvar as informações de um novo usuário 
qualquer. Quem “chama” este método não precisa 
saber como este usuário será salvo, nem onde, apenas 
precisa saber que este usuário será salvo. Um exemplo 
mais prático: se estivermos aplicando um teste 
unitário neste método “salvarUsuario()”, a execução 
deste teste não pode alterar nossa fonte de dados em 
um ambiente de produção. Com isto, desde que 
tenhamos uma classe que saiba como salvar um 
usuário de uma maneira “fictícia” nós podemos 
aplicar este teste sem interferir em nossos dados reais, 
mas mesmo assim conseguimos validar nossos 
resultados. 

• Repositórios: os repositórios nada mais são do que as 
implementações das interfaces de repositórios 
descritas acima, são as classes que sabem como salvar 
um dado em um banco de dados, ou salvar um dado 
em um arquivo texto, ou salvar este dado em um 
servidor remoto através de um webservice, por 
exemplo. 

• Acesso a dados/Entity Framework: esta é a camada 
responsável exclusivamente por fazer a conexão com 
o banco de dados, criá-lo se necessário, e prover toda 
a interface efetiva para a troca de mensagens com o 
banco de dados, esta camada é totalmente gerenciada 
pelo framework.  

 
É importante destacar que como decisão de projeto, a camada de 
acesso a dados foi implementada através da utilização do .NET 
EntityFramework que nos dá condições de criar o banco de dados 
dinamicamente através de um método de programação conhecido 
como codefirst através de um container chamado de contexto, 
responsável por fazer o mapeamento de classes que representam 
as entidades de negócio de nosso sistema e tabelas no banco de 
dados. A grande vantagem desta abordagem é que o banco de 
dados “emerge” de acordo com nossas entidades de negócio, 
retirando assim a necessidade de se fazer uma modelagem mais 
restrita do banco de dados, tornando mais fácil uma eventual 
mudança na modelagem. Isto é, a modelagem das entidades de 
negócios é a modelagem relacional do banco. Tudo isto amparado 
pelo framework que permite criar com rapidez e facilidade estas 
relações. Também se elimina a necessidade de se mexer com 
scripts SQL nos mantendo o tempo todo no mesmo paradigma da 
orientação a objetos. Além disso, se houver necessidade de fazer 
uma troca da tecnologia associada ao banco de dados, podemos 
simplesmente mudar a string de conexão ao banco para apontar 
para outra base, e o próprio framework se encarrega de criar uma 
nova base e se configurado adequadamente fazer a migração dos 
dados atuais do banco sem termos de nos preocupar com as 
diferenças entre os SGBDs existentes. Temos conhecimento de 
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que existem muitos frameworks de acesso a dados mais 
performáticos do que o EntityFramework, porém outras questões 
que nos ajudaram na escolha do mesmo é porque ele é o 
framework de acesso a dados oficial da Microsoft atualmente e ele 
também conta com uma forte comunidade Open Source por trás 
que o mantém e presta suporte. 
 

4. VALIDAÇÃO E TESTES COM O 
BO@S IDEI@S 

 
Após a finalização do protótipo do sistema o mesmo foi 
hospedado no link: http://boasideiastcc.azurewebsites.net. Para 
fins de validação e testes foi enviado um e-mail, como manual do 
software em anexo, a vários contatos da nossa rede de 
pesquisadores através de uma lista de discussão na qual somos 
membros. Foi igualmente recomendado que o link fosse repassado 
a orientandos, colegas e demais usuários de OAs. Desta forma, 
esperava-se que o número de participantes pudesse aumentar tanto 
em quantidade como em diversidade de local geográfico.  
O e-mail solicitava que fosse lido o manual, posteriormente 
acessado o site e que fosse cadastrada uma pratica envolvendo 
OAs. O primeiro lote de e-mails foi enviado no dia 30 de maio e 
mais dois reenvios foram feitos na 1ª e 2ª semana de Junho. Como 
resultado destes envios, tabulados até dia 14 de junho de 2013, 
foram preenchidas 9 práticas no repositório. 
Na mensagem foi solicitado que fosse preenchido um questionário 
online disponível no Google Forms. Este questionário se buscava 
coletar a opinião dos professores que utilizaram o Bo@s Idei@s, 
com suas percepções da ferramenta e suas observações quanto ao 
uso e usabilidade da ferramenta, as questões fechadas (escolha 
simples ou múltipla) relacionada as respostas do nove 
respondentes. Os respondentes não pertenciam apenas a nossa 
instituição, houve diversidade de área de atuação e variedade no 
tempo de experiência docente. A faixa etária concentrou-se na 
media maior que 40 anos.  A figura 7 apresenta síntese 
relacionada ao conhecimento prévio sobre uso de objetos de 
aprendizagem dos usuários. 
 

 
Figura 7: exemplo de tabulação dos dados do questionário 
 
Observamos que o uso dos OAs não se limita a determinado 
conteúdo e o uso da pesquisa na Internet faz parte da seleção por 
OAs. Indicações de colegas e alunos também s constituem em 
fonte importante para seleção de OAs. Apenas um respondente 
cria seus próprios OAs devido a seu perfil (Computação). 

Quanto à compreensão dos usuários sobre a ferramenta Bo@s 
Idei@s o retorno foi positivo e os usuários acharam a ideia 
interessante e com potencial. Observaram alguns problemas de 
desempenho e fizeram sugestões de integração com outros 
ambientes, sugestões estas que no início do projeto haviam sido 
ponderadas pelo grupo e devido ao tempo limitado para o projeto 
optou-se por considera-las mais adiante, talvez como trabalhos 
futuros. 
Observou-se que não houve dificuldade em usar a aplicação, 
mesmo com perfis distintos em função das áreas de atuação. Cabe 
destacar que os respondentes foram selecionados por ser adeptos a 
Informática na Educação. Ou seja, ou são docentes pesquisadores 
interessados em software educacionais ou projetam software Isto 
certamente auxilia na utilização da aplicação. Embora, se a 
interface fosse difícil de ser entendida isto teria sido objeto de 
comentários. 
Quanto às considerações dos usuários após o uso do Bo@s 
Idei@s recebemos muitas sugestões que foram importantes para 
se propor melhorias na versão futura. 
Além das contribuições e resultados obtidos com a coleta de 
dados via questionário, um dos respondentes, especialista em 
projeto e desenvolvimento de aplicações educacionais, além de 
preencher o questionário enviou uma mensagem com conteúdo 
relacionado aos problemas que teve na interface. Esta mensagem 
foi analisada e segue a síntese com respectivos comentários dada à 
importância desta contribuição para finalização da nossa 
validação. 
No aspecto relacionado a Cadastrar Disciplina(s) que leciona: 
O especialista que não soube qual informar porque ministrava 
muitas disciplinas. O Bo@s Idei@s (BI) foi projetado para ser 
usado pelos docentes e não para ser usado por bolsista ou alunos. 
Parte-se do pressuposto que o docente criou a metodologia e ele 
deseja compartilhar suas experiências com os colegas. Pode até 
pode acontecer dele terceirizar esta atividade de cadastro para um 
auxiliar. Mas ele deve fornecer as informações para quem for 
fazer. 
No que concerne a cadastrar um AO, o especialista salientou os 
seguintes aspectos: 
- campo para cadastrar autores é muito pequeno; 
- o campo de arrastar arquivo não funcionou ; 
- não consigo trocar o arquivo enviado. 
Referente às duvidas levantadas pelo usuário sobre o campo de 
“Autor (e)s do OA” e de submeter arquivos são erros de Layout 
do browser usado pelo usuário, a ferramenta Bo@s Idei@s foi 
desenvolvida para os browsers Google Chrome e Mozilla FireFox 
e adaptada para o Internet Explorer 10, não foi testado pra o 
browser Internet Explorer 9. Referente à substituição de arquivos 
vamos procurar corrigir isto em versões futuras. 
O especialista sugeriu as seguintes melhoras na versão futura:    
- Falta um padrão para a descrição. Sendo muito aberta não 
favorece pesquisar coisas como: faixa etária, equipamento 
necessário, tipo de aprendizagem, etc. Neste sentido poderia usar 
um padrão simples de Metadados (Dublin Core) que facilitaria a 
importação de outros acervos (intercambio) ou um mais completo 
(LOM – muito extenso de se preencher) 
- Usar um modelo como o utilizado nos planos de aula dos 
docentes também pode ser interessante ao público alvo. 
- Poderia permitir cadastrar autor separadamente pois com isso 
seria possível fazer pesquisa/navegação no acervo por autor. 
- Exibir o e-mail dos autores não é recomendável pois facilita o 
SPAM e uso indevido. Fato este que ainda estamos questionando 
devido ao fato de queremos criar uma comunidade de pratica. 
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- A avaliação poderia usar estrelinhas para assinalar como fazem 
os sites de download de software 
 
O intuito da ferramenta Bo@s Idei@s é de deixar para o professor 
o mais simples possível a descrição da metodologia usada com o 
determinado objeto de aprendizagem, a incorporação de 
metadados pode ser introduzida em uma nova versão. Referente às 
sugestões de modificação de cadastro, pesquisa e exibição de 
dados do usuário serão levadas em conta na próxima versão. A 
avaliação de uma Boa Prática é feita através de um comentário e 
pela classificação pela seleção de um numero de estrelas que o 
usuários dá para a Boa Prática, o usuário possivelmente não 
visualizou esta funcionalidade devido incompatibilidade com seu 
browser. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O processo de validação permitiu ai grupo verificar a percepção 
dos usuários acerca do projeto e implementação do protótipo. 
O conjunto de informações recolhidas tanto no repositório, bem 
como nos questionários puderam contribuir para o entendimento 
do que precisa ser melhorado e ajustado na ferramenta para que 
ela cumpra seu objetivo ao qual foi projetada. 
 Esta experiência também permitiu ao grupo vivenciar o ciclo de 
um projeto educacional e demonstrou que não apenas os aspectos 
técnicos garantem a aceitação e potencial para adoção uso de uma 
determinada ferramenta. No que tange aos aspectos técnicos a 
ferramenta atingiu ao esperado para o projeto. Ela serviu como 
uma “prova de conceito” e nos permitiu verificar o potencial da 
ideia e sua importância. 
Consideramos que esta versão também permitiu mensurar os 
trabalhos futuros e colher dados importantes para suas pesquisa. 
Especialmente acerca do uso de OAs e tipos de práticas 
associadas. Muito trabalho a fazer, mas com boas possibilidades 
de futura utilização em maior escala. 
Esta em andamento uma nova versão incorporando as sugestões 
que emergiram e hospedamos este repositório em um local pago 
(privado) onde possa ser utilizado por diversos professores. 
A ideia é colocá-lo por 1 ano e seguir solicitando a inclusão de 
práticas relacionadas aos OAs. 
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ABSTRACT 
This work discusses how to introduce computational thinking 
through of Mathematic’s didactic sequences as a different 
possibility to explore mathematical concepts. These issues came 
from teachers' observations while they were participating a 
workshop about this subject. 

RESUMO 
Este trabalho discute a elaboração de uma proposta de sequências 
didáticas para a disciplina de Matemática, a partir de uma 
atividade que faz uso do pensamento computacional. A proposta 
surgiu de observações apontadas em uma oficina de professores, 
na qual se identificou uma possibilidade diferente para explorar 
conceitos matemáticos. Além disso, a proposta representa uma 
oportunidade para introduzir a computação na escola. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2[Computer and Information Science Education]: 
Computer science education, Literacy.  

General Terms 
Measurement, Documentation, Experimentation, Standardization, 
Theory, Verification. 

Keywords 
Didactic Sequence; Science Unplugged; Technological Inclusion. 

1. INTRODUCCIÓN 
Pensar em Computação é imaginar habilidades e competências 
que estão sendo desenvolvidas no intelecto de algum universitário 
que escolheu um curso na área de Computação. Todavia, muitos 
países têm se convencido de que, quanto mais cedo se ensina 
conceitos básicos da Computação, melhor será o desempenho em 
atividades que estes venham a exercer, tendo em vista o 
desenvolvimento de sua capacidade de dedução e de resolução de 
problemas. Assim, o ensino de Computação na educação básica é 
uma discussão que vem amadurecendo em alguns países, como 
Israel, Estados Unidos e o Canadá [6], [3] e [8]. 

No Brasil, a Sociedade Brasileira da Computação1 (SBC), por 
entender que os conceitos da Computação devam ser ensinados a 
partir do ensino básico, incentiva ações que possam promover a 
introdução da Computação nas escolas. Todavia, as políticas 
públicas voltadas para a educação ainda não contemplam a 
inserção da Computação como um componente curricular. 
Entretanto, a constituição de novos cursos nessa área, como é o 
caso de cursos de Licenciatura em Computação, referenda os 
interesses em consolidar a criação de um espaço de atuação na 
escola para os professores que visam a educação em Computação. 

Dessa maneira, estando a composição de um currículo mínimo 
para o ensino de Computação e a formação de humanos em um 
processo de construção, todas as ações para que este movimento 
aconteça devem ser incentivadas. Neste sentido, algumas 
estratégias têm sido observadas. O trabalho desenvolvido pelo 
Programa Onda Digital, da Universidade Federal da Bahia, é uma 
demonstração de que é possível ensinar conceitos computacionais 
e gerar impactos positivos para a escola [9] apesar de a 
implementação de ações de tal natureza serem complexas, muito 
em função da ausência de disciplinas que explorem a Computação 
enquanto uma ciência. 

Dessa maneira, pretende-se, com este artigo, discutir a preparação 
de sequências didáticas para assuntos de Matemática, que 
combinem a aplicação da própria Matemática com a Ciência da 
Computação, a partir da atividade Contando os pontos, sugerida 
no livro Computer Science Unplugged [2], que explora o 
exercício do pensamento computacional através de atividades que 
não utilizam computadores, por este motivo chamadas de 
atividades desplugadas. Sequências didáticas, de acordo com Dolz 
[5], são formas de planificação textual, ou seja, métodos de 
organização linear do conteúdo temático, com síntese do objetivo 
prático, destinadas para orientar as intervenções dos professores 
com o intuito de tornar mais eficiente o processo de aprendizado.  

A produção desse artefato conduz o professor a um planejamento 
de ensino que busque minimizar apontamentos considerados por 
                                                                 
1http://www.sbc.org.br/index.php?option=com_content&view=cat

egory&layout=blog&id=215&Itemid=82 
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ele dificuldades de ensino, como é o caso da má gestão do tempo 
das aulas, o que pode gerar o não cumprimento de todo conteúdo 
escolar programado. Além disso, a partir da elaboração de 
sequências didáticas, professor e alunos seguem um roteiro de 
aprendizado bem definido, que contemple objetivos, 
procedimentos e formas de avaliação claras e que lhes permita 
gerenciar melhor seu aprendizado sobre os conteúdos abordados. 
No entanto, a modelização didática, como pode ser chamada, 
ainda se mostra esquecida por muitos professores, em especial, os 
da educação básica, o que demanda, portanto, maior atenção de 
pesquisadores para efetivas contribuições no campo da formação 
de professores e levar à tona tais discussões [11]. 

A proposta de estabelecer atividades interdisciplinares surgiu de 
observações realizadas em uma oficina de computação desplugada 
para professores, conduzidas por alunos do curso de Licenciatura 
em Ciência da Computação da Universidade A2, oficina essa 
realizada em um evento nacional de inclusão digital. Durante a 
oficina, foram discutidos assuntos relacionados aos benefícios da 
Computação na educação básica, como é o caso do 
desenvolvimento do pensamento computacional, o que permitiu 
compreender e analisar a aplicabilidade de conceitos da Ciência 
da Computação combinados ao ensino da matemática como uma 
forma possível de introduzir a Computação na escola. 

Com esse propósito, o texto está organizado em seis partes, 
incluindo a introdução. A Seção 2 contextualiza os conceitos de 
pensamento computacional e as atividades desplugadas. A Seção 
3 relata a experiência da oficina e as reflexões levantadas durante 
a sua aplicação. A Seção 4 discute os conteúdos matemáticos que 
podem ser explorados na atividade Contando os Pontos. A Seção 
5 esclarece como está a situação atual do trabalho, detalhando a 
sequência didática com foco na disciplina de Matemática. Por 
último, a Seção 6 trata das considerações finais e aponta trabalhos 
futuros. 

2. PENSAMENTO COMPUTACIONAL E A 
COMPUTAÇÃO DESPLUGADA 
Saber modelar problemas, transformar teorias em modelos 
computacionais que reproduzem simplificadamente a realidade 
que está sob investigação e utilizá-los nas mais variadas 
atividades humanas, está a ser compreendida como uma das 
habilidades mais importantes para este século. O pensamento 
computacional, como intitulada pela  comunidade científica, é a 
habilidade de empregar maior parte do poder cognitivo às 
atividades mentais exploradas através da computação podem 
elevar a produtividade, a inventividade e a criatividade do homem 
[13]. Wing [14] define Pensamento computacional como o 
pensamento analítico que compartilha com o pensamento da 
matemática, engenharia e ciência o objetivo de aprimorar a busca 
por soluções de problemas.  

Esse tipo de raciocínio pode beneficiar profissionais de diferentes 
segmentos, como é caso do jornalismo, discutido por Pearson 
[10]. Ao mencionar a importância que a tecnologia tem para essa 
área, o autor traz uma constatação quando afirma que um 
jornalista que consegue descobrir e operar sistemas de informação 
obtém vantagens ao exercer sua profissão, pois constrói a 
capacidade de extrair informações relevantes dos meios de 
comunicação. Pensar computacionalmente sobre os problemas das 
diversas áreas pode contribuir para elevar a qualidade da 
educação, visto que o desenvolvimento da capacidade de 
abstração de problemas e a sistematização do raciocínio das 

soluções são aspectos intensamente trabalhados na Ciência da 
Computação. 

Nesta perspectiva, Carvalho [15] delimita que o pensamento 
computacional não está restrito no processo de computação, mas 
sim, possui características independentes, que viabiliza estratégias 
para transformar um problema complexo em um mais 
compreensível. Com esse problema simples, a solução se torna 
mais acessível, e uma vez em posse da solução, é possível 
encontrar a resposta do problema complexo por meio de técnicas 
como redução, incorporação, transformação ou simulação. 

Compreende-se que o pensamento computacional é encontrado na 
ação pedagógica de professores em suas aulas, mas sem ser 
conhecido como tal. Um exemplo é a disciplina de matemática, no 
qual muitos métodos são ações computacionais, como: ao ensinar 
medidas de grandezas como o tempo, comprimento, capacidade, 
massa, superfície, dentre outros, e também com equivalência entre 
cédulas e moedas do sistema monetário, as crianças são levadas à 
compreender que: mensurar é classificar e delimitar quantas vezes 
as grandezas podem ser acomodadas na matéria medida; o 
instrumento para auxiliar na medição deve possuir a estatura do 
que será medido, comparado; as matérias não são exatas e a 
medição geralmente se dá por aproximação. Esta descrição mostra 
como o pensamento computacional contribui ricamente para dar 
soluções aos problemas singelos aos mais difíceis. 

Entretanto, para aplicar tais conceitos nas escolas, se faz 
necessária a existência de um licenciado com formação em 
Ciência da Computação, mas na ausência desse professor, 
necessita-se que os professores no exercício da docência sejam 
capacitados, para que possam ter noções básicas dos conceitos 
computacionais, conheçam a interdisciplinaridade entre as áreas e 
sejam capazes de executar atividades computacionais na escola. 

Segundo Scheibe [12]: 

É desejável a inserção cada vez maior das novas tecnologias da 
informação e do seu conhecimento nos processos formativos de docentes 
como ação integrada a um conjunto de ações formativas presenciais, para 
contribuir com a democratização do acesso a novos espaços e ações de 
formação, proporcionando mais flexibilidade na organização e 
desenvolvimento dos estudos. 

As atividades desenvolvidas por Tim Bell, Ian H. Witten e Mike 
Fellows, no livro “Computer Science Unplugged” [2] têm o 
objetivo de ensinar os fundamentos sobre a Ciência da 
Computação sem o uso do computador. As atividades desplugadas 
exploram questões relacionadas ao trabalho em equipe, a 
resolução de problemas e a criatividade. As atividades põem em 
prática técnicas utilizadas na Computação para a resolução de 
problemas, a exemplo do uso de metáforas e a abstração de 
conceitos, e o método de divisão e conquista. 

3. REFLEXÃO SOBRE AS OBSERVAÇÕES 
APONTADAS DURANTE A OFICINA 
A oficina, intitulada de Atividades Desplugadas – uma maneira 
lúdica de ensinar conceitos computacionais, buscou apresentar 
atividades que trabalham conceitos básicos da Computação de 
maneira lúdica e sem a necessidade de usar o computador. 
Realizou-se em um evento nacional que incentiva debates sobre a 
temática de inclusão digital. O público participante foi composto 
por alunos de graduação, professores graduados e mestres nas 
áreas de Pedagogia, Informática e Matemática, além de 
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coordenadores de cursos na área da Computação, compreendendo 
um total de vinte participantes. 

Foram aplicadas as seguintes atividades desplugadas: Contando os 
Pontos, Seguindo Instruções, Redes de Ordenação e Jogo da 
Laranja, que representam os conceitos computacionais de 
números binários, instruções, ordenação e algoritmo de busca, 
respectivamente. A Tabela 1, abaixo, detalha tais atividades, seus 
conceitos, objetivos e habilidades desenvolvidas, além de algumas 
condições para sua aplicação. De acordo com Bell et. al. [2], essas 
atividades integram a seguinte classificação: Representação da 
Informação, Algoritmos e Representando Procedimentos. Todas 
elas desenvolvem nos participantes o raciocínio lógico, mesmo 
que de uma maneira indireta. 

Tabela 1. Planejamento das Atividades Desplugadas 
Atividades 

Desplugadas 
Contanto os 

pontos 
Jogo da 
Laranja 

Redes de 
Ordenação 

Seguindo 
Instruções 

Conceitos 
trabalhados 

Números binários 
(Linguagem de 

máquina) 
Roteamento 
e bloqueio 
de redes 

Algoritmo de 
ordenação 

Seguindo 
Instruções 

Objetivo 

Conceituar o que 
é números 

binários fazendo 
um paralelo com 

a linguagem 
humana e 

computacional 

Conceituar e 
praticar 

ordenação 
com os 

participante
s 

Mostrar como 
o computador 

organiza as 
informações 

Linguagem 
de 

programaç
ão 

Habilidades a 
serem 

desenvolvidas 
Raciocínio lógico 

Raciocínio 
lógico e 

trabalho em 
grupo 

Raciocínio 
lógico e 

trabalho em 
grupo 

Trabalho 
em grupo, 
confiança 
em outras 
pessoas 

para 
cumprir 
ações 

Quantidade 
de 

participantes 
 

30 30 30 30 

Material 
Utilizado 

- 2 Cartolinas 
com fases 
coloridas 

- Imagens de 5 
lâmpadas 

impressas(Colori
da e preto e 

branco) 
- Cola branca e 

tesoura 

- Bola de 
isopor 
- Tinta 

guache de 
várias cores 

- Bola de 
isopor 
- Tinta 

guache de 
várias cores 

- 30 
vendas 
para os 

participant
e 

- Papel 
ofício para 
confecção 

de 
instruções 

Carga Horária 
(Construir e 

simular a 
atividade) 

2 horas (1 h para 
elaborar e 1 h 
para simular) 

2 horas (1 h 
para 

elaborar e 1 
h para 

simular) 

2 horas (1 h 
para elaborar 

e 1 h para 
simular) 

2 horas (1 
h para 

elaborar e 
1 h para 
simular) 

A oficina foi organizada em momentos de teoria, prática e 
reflexão. No momento teórico os ministrantes apresentavam de 
cada atividade, seu objetivo, os conceitos computacionais, alguns 
conteúdos correlatos a outras disciplinas, habilidades cognitivas 
exploradas, materiais utilizados para aplicação e, por fim, o passo 
a passo, que foi indispensável para os participantes 
compreenderem algumas definições de conceitos relativamente 
complexos. Para isso, foram acrescentadas representações mais 
significativas para os professores, a partir de diferentes metáforas, 
além da explicação de como funcionavam as atividades.  

Nos momentos de prática, alguns professores participantes eram 
convidados a simular as atividades para os demais, que por sua 
vez respondiam as questões levantadas na atividade.  A Figura 1 
abaixo mostra alguns dos momentos da oficina, são eles: a 

aplicação das atividades Redes de ordenação (a), Contando os 
pontos (b) e Jogo da laranja (d), além dos debates finais a cada 
atividade (c). 

 
Figura 1. Aplicação da Oficina 

A oficina possibilitou aos professores participantes conhecer um 
pouco da área da Computação e refletir sobre como repassar o 
conhecimento adquirido para seus alunos do ensino fundamental e 
médio. Essa postura pode contribuir, a longo prazo, para escolha 
do curso superior, caso os alunos se identifiquem com a área da 
Computação. Em relato, os professores enxergaram a 
possibilidade de as atividades desenvolverem nos estudantes 
habilidades como criatividade, raciocínio lógico e cooperação, o 
que pode contribuir no desempenho deles em outras disciplinas, a 
exemplo da Matemática. 

Os ministrantes juntamente com os professores participantes 
puderam refletir ainda sobre diversos aspectos do trabalho. Sob o 
ponto de vista pedagógico, verificaram que as atividades 
propostas poderiam ser adaptadas para a realidade da escola, 
como também, após estudo mais aprofundado de adequabilidade 
da atividade Contando os Pontos para uma série escolar, seria 
possível construir sequências didáticas para aulas de Matemática, 
combinando conceitos trabalhados na atividade aos conteúdos 
dessa disciplina, a exemplo da potenciação, dos sistemas de 
numeração, das operações aritméticas e lógicas. Verificaram ainda 
que essa combinação poderia facilitar a abstração de conteúdos 
considerados críticos da matemática, possibilitando amenizar as 
dificuldades dos alunos com tais conteúdos. 

As contribuições geradas dos debates durante a oficina foram 
coletadas e impulsionaram uma nova investigação, que deu 
sentido à seguinte questão: como estabelecer um espaço para o 
pensamento computacional no cotidiano pedagógico das escolas 
que não possuem a disciplina de informática?  

Buscando contribuir para as discussões acerca dessa questão, 
foram feitos estudos acerca da atividade Contando os Pontos 
visando à produção de sequências didáticas para aulas de 
matemática que, por serem trabalhados conceitos da Ciência da 
Computação, poderiam estimular o raciocínio computacional. As 
seções seguintes trazem as contribuições desses estudos. 

4. ESTABELECENDO O PENSAMENTO 
COMPUTACIONAL NA SALA DE AULA  
A atividade Contando os pontos, descrita no livro “Ciência da 
Computação Desplugada”, trata do tema “Representação da 
Informação” e discute a linguagem utilizada pelo computador para 
processar e entender textos, imagens, sons e vídeos. Essa 
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atividade foi utilizada para compor uma sequência didática para 
aulas de Matemática. 

A atividade tem como finalidade explicar aos alunos sobre como o 
computador entende a informação em uma linguagem própria, a 
linguagem binária, composta apenas por dois algarismos, o zero e 
o um, e que qualquer representação que seja necessária para 
compor textos, imagens, sons ou vídeos é feita a partir da 
formação de sequências baseadas na combinação desses zeros e 
uns. Percebeu-se, a partir do roteiro da atividade, que muitos 
conceitos simples da Matemática poderiam ser explorados. É o 
que mostra a Figura 2, a seguir. 

 
Figura 2.  Conteúdos da Matemática a serem explorados na 

Atividade Contando os Pontos 
Conforme a Figura 2, são apresentados alguns assuntos da 
Matemática, abordados em séries diferentes do ano fundamental 
[4]. A análise da atividade Contando os pontos mostra o seu 
valioso potencial para que tais assuntos da Matemática sejam 
reforçados através do uso de sequências didáticas. 

5. PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
Após a aplicação da oficina, os conteúdos que já haviam sido 
identificados anteriormente foram reforçados pelos participantes 
para serem usados na atividade “Contando os pontos” para 
diferentes anos escolares do ensino fundamental. A Tabela 2, 
abaixo, ilustra esse resultado e mostra como tais conteúdos podem 
ser trabalhados durante a atividade, servindo como um roteiro a 
ser seguido pelo professor que for aplicá-la em sua escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 2. Conteúdos da Matemática trabalhados através da 
Atividade Contando os Pontos 

Objetivo Explicação Conteúdo da 
Matemática 

Ano 
letivo 

 
Explicar como as 
informações são 
representadas pelo 
computador. 

Explicação sobre bit e byte, para 
tratar da linguagem do 
computador, mostrando porque 
ela é chamada de linguagem 
binária (representada por dois 
dígitos, 0 e 1). 

 
Sistema 

numérico 
decimal. 

 
5º 

Ano 

 
 
Mostrar os possíveis 
valores que podem 
ser assumidos pela 
posição de cada bit.            
Ex.: 16,8, 4,2,1. 

Trabalhar com uma quantidade 
de bits e mostrar como é 
calculado o valor que eles 
assumem dependendo da 
posição, para isso usa-se a base 
2. Será necessário trabalhar o 
conceito de potência. Observa-
se que o primeiro bit é 20 =1, 
então o valor assumido pela 
primeira posição equivale a 1. 

 
 
 

Potenciação 

 
 
 
 

6º 
Ano 

Mostrar a 
comparação entre os 
números assumidos 
por cada posição dos 
bits. Enfatizar a 
questão da 
localização dos bits. 

Trabalhar a comparação entre 
os valores assumidos pelos bits, 
que varia de acordo com a 
posição que ele assume. A ideia 
é compará-los trabalhando o 
conceito de maior e menor. 

 
Números 
inteiros. 

(ordenação e 
comparação)

. 

 
 

5º e 
7º 

 
Mostrar a abstração 
representada pelos 
cartões usados para 
representar os bits. 

Mostrar que os números podem 
ser representados por letras (X e 
Y), que a atividade trabalha dois 
valores que estão representados 
por cartões que assumem os 
valores 0 e 1. A intenção é 
trabalhar o conceito de 
abstração. 

 
Plano 

Cartesiano. 

 
8º 

Ano 

 
Transformar valores 

decimais em binários. 

Mostrar como funciona a 
conversão de um número 
decimal para um número 

binário. Os cartões contendo a 
face dos pontos assumirão o 
valor 1. Após contabilizar os 

valores dos pontos, verifica-se o 
valor em decimal. 

 
 

Conversão 
de medidas 

 
 

9º 
Ano 

Foi estabelecida uma metalinguagem para descrever cada 
sequência didática, ela deverá ser composta de: i. um conjunto de 
ações que o professor de Matemática deverá seguir; ii. os recursos 
de apoio para execução da atividade; iii. a descrição de situações-
problemas envolvendo o mundo real dos computadores para 
motivar o uso da sequência e iv. o método de avaliação que o 
professor poderá utilizar para medir os resultados de 
aprendizagem da turma, tanto no que se refere aos conteúdos da 
Computação quanto da Matemática 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A proposta aqui apresentada mostra um trabalho em andamento, 
conduzida por estudantes da Licenciatura em Computação, que 
busca oferecer uma alternativa para o ensino de Computação na 
escola através de sequências didáticas para aulas de Matemática, o 
que acaba sendo uma estratégia para viabilizar a inserção do 
pensamento computacional possível de ser aplicada pelo professor 
na escola, tornando-os capazes de falar de Computação sem a 
obrigatoriedade de muitos conhecimentos técnicos sobre a área.  

Dessa forma, habilidades como aprender a trabalhar em grupo, o 
raciocínio lógico e a capacidade para resolução de problemas são 
estimuladas ao expor os estudantes a condições que os motivem 
para aprendizagem, como é o caso do estudo sobre como as 
tecnologias computacionais funcionam. Ensinar Computação na 
escola permite que, desde logo, os estudantes conheçam mais 
sobre a importância da Computação e construam, ao longo de sua 
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formação, opiniões mais precisas sobre a área, o que pode 
contribuir para a escolha do curso superior na área da Ciência da 
Computação, caso eles se identifiquem.  

Algumas das atividades desplugadas descrita neste trabalho já 
foram aplicadas em duas instituições de ensino básico, uma 
privada e outra pública, por discentes do curso de Licenciatura em 
Computação da Universidade A. Após a aplicação, constatou-se, 
por meio de um questionário, que 90,3% demonstraram interesse 
pela área da Computação. Esse resultado evidencia que as 
atividades podem ter influenciado na opinião dos alunos em 
relação ao seu ingresso na Universidade, tendo em vista que, antes 
da aplicação das atividades, muitos alunos não conheciam 
conceitos básicos da ciência computacional. Esse cenário traz à 
tona as discussões sobre o incentivo em desenvolver nos alunos 
do ensino básico a capacidade para a abstração de problemas e a 
programação de computadores, como encontrado em Garcia et. al. 
[7] e [1]. 

Outras atividades do livro “Ciência da Computação Desplugada” 
estão sendo estudadas para servir como fonte para a produção de 
sequências didáticas para conteúdos matemáticos de outros anos 
escolares. Espera-se, com essa proposta, minimizar a lacuna 
apontada na literatura, que indica a deficiência dos alunos na 
aplicação de conhecimentos da Matemática, um dos fatores que 
levam os estudantes a baixos resultados em exames, como é o 
caso do ENEM, que requer claramente a necessidade de o aluno 
estar preparado para a reflexão, a interdisciplinaridade e aplicação 
do conhecimento. 

Outro ponto relevante da aplicação dessas atividades é a busca 
para conseguir uma visão mais ampla e adequada do por que 
compreender conceitos matemáticos, no qual, em inúmeras 
ocasiões são apresentados de forma independente na atmosfera 
cientifica para os estudantes do ensino básico. Assim, na 
perspectiva do processo intenso que a sociedade contemporânea 
vive, por meio da Tecnologia da Informação, as atividades 
desplugadas fazem o elo entre as disciplinas “clássicas”, no caso 
em estudo a Matemática, e sua aplicabilidade na ciência que faz 
parte de inúmeras atividades de muitos estudantes: Computação e 
seus derivados.  

Com relação ao professor, as estratégias que estão sendo 
desenvolvidas neste trabalho permitem que o docente tome 
conhecimento de outra forma de trabalhar os conteúdos e utilize 
fenômenos simples que ocorrem na computação para mostrar a 
aplicação dos conteúdos matemáticos, ao mesmo tempo em que 
estabelece uma nova relação com uma nova abordagem de ensino, 
com aulas mais interessantes e motivadoras para os alunos que 
convivem diariamente com a tecnologia. 

O trabalho contribui fortemente para a formação do licenciado em 
Computação, objetivando discutir não simplesmente o espaço 
desse profissional na escola, mas também, refletir sobre a 
produção de sequências didáticas que contemplem o pensamento 
computacional em outras disciplinas, além do estímulo às 
discussões sobre os benefícios dos aspectos computacionais 
associados aos conteúdos de Matemática e às demandas de um 
ensino pautado de forma efetiva no planejamento de ensino a 
partir da modelização didática, o que contribui para fixar na 
escola um modelo de educação mais alinhado às demandas do 
ensino de qualidade. 
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ABSTRACT 
In this paper presents a discussion about the influence of digital 
technologies in society and, consequently, in education. In the 
digital culture’s context, will be a reflection about a digital 
inclusion of school or a inclusion of school in the digital culture. 
Thus, it is submitted Learning Project as a methodology that 
considers the needs of this digital culture. Thereafter, this 
methodology is problematized relative to development projects in 
the area of mathematics. Instead, suggests the use of the software 
Squeak Etoys in the classroom in order to foster the development 
of learning projects in mathematics. Finally are presented and 
analyzed a set data collected with a group of students from a 
Brazilian public school and are part of a phd’s research that aims 
to investigate the development of logical reasoning through the 
use of Squeak Etoys. 

Keywords 
Squeak Etoys, learning Projects, Mathematic education, Digital 
Culture. 

 

RESUMO 
Neste artigo é apresentado uma discussão sobre a influência das 
novas tecnologias digitais na sociedade e, consequentemente, na 
educação. Nesse contexto de cultura digital, será realizada uma 
reflexão sobre a inclusão digital da escola ou a inclusão da escola 
numa cultura digital. Diante disso é apresentada a proposta de  
Projetos de Aprendizagem como uma metodologia que contempla 
as necessidades dessa cultura digital. Logo em seguida, tal 
metodologia é problematizada em relação ao desenvolvimento de 
projetos na área de matemática. Como alternativa para tal questão, 
sugere-se o uso do software Squeak Etoys em sala de aula com o 
objetivo de fomentar o desenvolvimento de projetos de 
aprendizagem de matemática. Por fim, são apresentados e 
analisados dados coletados com uma turma de alunos de uma 
escola pública federal e que fazem parte de uma pesquisa de 
doutorado (em andamento) que tem como objetivo investigar o 
desenvolvimento do raciocínio lógico através do uso do Squeak 
Etoys.   

Palavras-chave 
Squeak Etoys, Projetos de Aprendizagem, Educação Matemática, 
Cultura Digital. 

1. INTRODUÇÃO 
As tecnologias digitais propõem um novo paradigma social e 
educacional, no qual as transformações – tanto nas formas de ser e 
viver, como na forma como nos relacionamos uns com os outros e 
com o conhecimento – ocorrem cada vez mais rápido. Para 
Fagundes, Sato e Maçada [4] “torna-se quase impossível planejar 

e definir com antecedência o que deve ser aprendido e que 
competências são necessárias para habitar esse “mundo novo”.”. 
Desde que esse “mundo novo” foi definido por Levi [9] como 
ciberespaço e, sua cultura, de  cibercultura, diversas pesquisas 
foram desenvolvidas e, portanto, sabe-se que, nesse contexto da 
cultura digital, a exigência por sujeitos criativos, autônomos, 
cooperativos, capazes de interpretar e resolver problemas em 
diferentes situações não previsíveis foi potencializada. 

Ao encontro dessa ideia, Veen & Vrakking chamam de Homo 
Zappiens a nova geração que nasceu e cresceu utilizando as 
tecnologias, portanto, o Homo Zappiens é a “geração da rede”. 
Para esses autores “aprendizagem é o processo mental pelo qual 
os indivíduos tentam construir o conhecimento a partir de 
informações, outorgando significados a elas” [23] 

A instituição escola precisa adequar-se a tal contexto e, portanto, 
passar de um modelo baseado na reprodução de conhecimento 
(cultura industrial), para um modelo de produção de 
conhecimento (cultura digital). A ideia de uma educação cuja 
função seja a transmissão de informações e valores, na qual cabe 
ao professor a função de transmitir conhecimento, precisa ser 
ultrapassada. De acordo com Costa, Fagundes e Nevado [2], “é 
necessário, portanto uma proposta heurística e construtiva para a 
expansão das capacidades individuais e grupais [...]” (p. 02). 

Nesse contexto, acredita-se que a concepção educacional 
construtivista atende às necessidades dessa nova cultura digital. 
Pois nessa perspectiva o conhecimento não é algo fixo e acabado, 
ele surge de um contexto de compartilhar e de um processo de 
reflexões sobre aquilo que se conhece e o que se quer conhecer.  

Também é relevante ressaltar que não é a simples utilização dos 
computadores e das tecnologias digitais que garantem uma 
mudança educacional voltada ao desenvolvimento da autonomia e 
da criatividade dos indivíduos. O seu uso deve estar relacionado a 
uma proposta pedagógica que considere essas possibilidades.  

Nesse sentido, diferenciam-se os termos inclusão digital (da 
escola) e inclusão da escola na cultura digital: o primeiro se 
refere apenas ao acesso às tecnologias digitais; já o segundo, a 
uma verdadeira mudança de paradigma educacional. 

A proposta de projetos de aprendizagem, acreditamos, é uma 
estratégia pedagógica que pode promover essa mudança de 
paradigma educacional que, apoiada no uso das tecnologias 
educacionais, promova a construção de conhecimentos com 
autonomia e criatividade. 
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2. O QUE SÃO PROJETOS DE 
APRENDIZAGEM? 
Um projeto de aprendizagem é uma pesquisa que é desenvolvida a 
partir de uma questão, problema ou algo que o aluno deseja 
conhecer melhor. Como estratégia para o desenvolvimento da 
pesquisa, o aprendiz é orientado, inicialmente, a construir uma 
tabela com as suas dúvidas temporárias e, para cada uma delas, 
suas certezas provisórias. Nesse contexto de construção de 
conhecimento, as dúvidas são temporárias, pois a intenção é que 
sejam respondidas durante as investigações. Por outro lado, 
durante esse processo as certezas iniciais do aprendiz podem se 
tornar novas dúvidas ou serem transformadas pelas novas 
descobertas, por isso elas são ditas provisórias.  

O quadro de dúvidas temporárias e certezas provisórias, além de 
ser uma ferramenta que auxilia o aprendiz a organizar e planejar 
suas futuras ações na pesquisa, é uma representação dos sistemas 
de significações do aprendiz que traz importantes subsídios para o 
planejamento do professor. Batro [1] apresenta a definição de 
Piaget para significação que é um conjunto de ações que um 
sujeito atribui a um determinado objeto; já um sistema de 
significações é a união, a intersecção ou a estrutura de esquemas 
de ações que são aplicadas a este objeto nesta situação. Portanto, 
no sistema de significações de um sujeito estão incluídas suas 
crenças, experiências vivenciadas e conhecimentos, que podem 
ser científicos ou não.  

Para o professor, no papel de orientador da pesquisa do aluno, tal 
quadro, como uma representação dos sistemas de significações do 
aprendiz, permite conhecer melhor as crenças, saberes, 
dificuldades e hipóteses que o estudante tem a respeito desse 
objeto em específico. Com isso ele poderá planejar as 
intervenções que auxiliem o aprendiz a construir as suas 
descobertas e tomar consciência dessas aprendizagens. Como 
ressalva, no entanto, Fagundes, Sato e Maçada [4]ressaltam que é 
importante respeitar e orientar a autonomia do aluno para que ele:  

• Decida critérios de julgamento sobre relevância em 
relação a determinado contexto; 

• Busque/localize/selecione/recolha informações; 

• Defina/escolha/invente procedimentos para testar a 
relevância das informações escolhidas em relação aos 
problemas e às questões formuladas. 

• Organize e comunique o conhecimento construído. 

No entendimento desse trabalho, tal metodologia pretende manter 
aquilo que é mais precioso na educação (e que é cotidianamente 
posto de lado no atual sistema educacional): o desejo e a 
curiosidade de aprender cada vez mais. Nela o estudante deixa de 
ser “o sem luz” do iluminismo (ou a “tábula rasa” da cultura 
industrial) e passa a ser, desde o início, um sujeito que possui 
saberes anteriores e que é produtor de (seu próprio) 
conhecimento. Portanto é um sujeito ativo e responsável pela sua 
aprendizagem. 

Por conseguinte, o trabalho com projetos de aprendizagem é uma 
prática educativa que procura diminuir um dos principais 
equívocos da educação, citado por Papert [16]: a demasiada 

valorização do ensino e praticamente o esquecimento da 
aprendizagem. Diante desse fato, o autor afirma que a escola 
deveria desenvolver mais práticas que visem favorecer a 
aprendizagem de seus estudantes e, assim, procurar equilibrar a 
“balança” entre o ensino e a aprendizagem. Em tal afirmação, 
identifica-se uma convicção de Papert que vai ao encontro com a 
ideia expressa por Freire [6] quando diz que não há ensino sem 
aprendizagem e que não há aprendizagem sem ensino. Portanto, 
ambos evidenciam a interdependência entre os processos de 
ensino e aprendizagem.  

Por outro lado, infelizmente, é comum ouvir de professores falas 
como “eu ensino, mas eles não aprendem”. Tal fala é muito 
significativa, pois expressa uma crença behaviorista de que se o 
professor apresentar o conteúdo da maneira mais adequada 
(respeitando uma sequencia pré-definida, dentro de um 
determinado tempo e utilizando os melhores recursos didáticos) o 
aluno irá aprender. Ou seja, o conhecimento se dá de “fora para 
dentro”, do meio para o sujeito. Dito de outra maneira: ele é 
colocado no aluno pelo professor, como se fossem os depósitos da 
educação bancária citada por Freire [6] e que segundo este autor 
“deforma a criatividade”. O próprio autor pensava que se deveria 
substituir o ensino bancário por práticas que valorizem a 
criatividade do aluno, tais como, a proposta apresentada neste 
trabalho. 

Nesse sentido, autores como Papert [16], Freire [6], Veen & 
Vrakking [23]colocam o desenvolvimento da criatividade como 
algo imprescindível para educação. No livro Brincando com 
Robôs, Lopes [10] identifica e ressalta a proposta de Piaget “que 
se pense a criatividade a partir da ideia de construção e 
reconstrução do conhecimento, e que este é um processo que se dá 
a cada geração e em cada indivíduo” (p. 24). Assim, a criança cria 
o mundo à medida que constrói (e reconstrói) o conhecimento, à 
medida que interage com aquilo que quer conhecer.  

Pretende-se ainda chamar a atenção para o significado de 
aprendizagem para Piaget [19]. No sentido estrito (stricto senso), 
a aprendizagem é o resultado do processo de construção do 
conhecimento, ou seja, é adquirido em função da experiência – 
seja física, lógico-matemática ou de ambos – e que se desenvolve 
no tempo, portanto é mediata e não imediata. Já no sentido amplo 
(lato senso) são aquelas que não se devem à experiência, mas de 
aquisições devidas a um processo dedutivo de nível operatório e 
independentes da experiência, mas sim dos processos de 
equilibração.  

Sendo assim, em uma perspectiva piagetiana, as concepções de 
criatividade, aprendizagem e conhecimento estão inter-
relacionadas ao desenvolvimento da inteligência, bem como do 
raciocínio lógico-matemático na aprendizagem e na criatividade.  

Na proposta de projetos de aprendizagem, a aprendizagem é 
considerada de acordo com essa perspectiva de criação, 
construção, experiência e interação, com foco no processo de 
equilibração do estudante, como estudado por Piaget [16]. 

A prática de projetos de aprendizagem, possibilita que em uma 
turma de trinta estudantes, existam trinta pesquisas diferentes. 
Contudo, tais estudantes serão agrupados por assuntos afins, de 
modo a formar pequenos grupos de pesquisa com objetivos 
solidários. Segundo Fagundes [et ali] [5] o trabalho com projetos 
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para aprender pode favorecer a aprendizagem de cooperação, as 
trocas recíprocas e respeito mútuo entre os estudantes. Para os 
autores, o foco da aprendizagem não é o conteúdo formal 
descontextualizado, mas “a proposta é aprender conteúdos, por 
meio de procedimentos que desenvolvam a própria capacidade de 
continuar aprendendo” (p.30). Sendo assim, essa situação propicia 
o desenvolvimento de novas competências tanto do quadro 
conceitual do sujeito, de seus sistemas de valores e de suas 
condições de tomada de consciência [18]. 

Além disso, tal modelo contempla uma organização escolar 
interdisciplinar em função da curiosidade e do interesse do 
estudante, portanto assume oposição entre a disciplinarização do 
conhecimento criticada por Morin [14] – em que os saberes são 
separados e compartimentalizados – e procura realidades ou 
problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais etc. 

Dessa forma, o papel do professor e do estudante também deve se 
transformar, segundo Fagundes, Sato e Maçada [4]: o professor 
cabe a função de promover a aprendizagem, estimular o diálogo, 
provocar a emergência de situações de dúvidas (desequilíbrios) e 
apoiar as reconstruções (novos conhecimentos). Ao aluno cabe 
uma postura ativa. A ele cabe experimentar, compartilhar, criar, 
interagir para compreender. 

Como a pedagogia de projetos foi desenvolvida por John Dewey 
no início do século XX é comum que haja confusões e 
indiferenciações entre diferentes propostas existentes. Neste 
trabalho será apresentado as diferenças entre projetos de ensino, 
de trabalho e de aprendizagem que estão presentes nos estudos de 
Mattos [11] e Fagundes, Sato e Maçada [4]. Pensa-se que a 
primeira diferenciação importante nessas propostas diz respeito à 
pessoa que propõe a pesquisa. Como frequentemente observado 
nas escolas, nos projetos de ensino a pesquisa é desenvolvida a 
partir de uma questão ou conteúdo determinado arbitrariamente 
pelo professor e, geralmente, faz parte do currículo formal da 
escola. Em contraponto a tal proposta, nos projetos de 
aprendizagem a pesquisa é desenvolvida a partir da curiosidade e 
do desejo de cada estudante. Já nos projetos de trabalho, 
defendido por Hernández e Ventura [7], um grupo de alunos e 
professores determinam uma série de assuntos a serem 
pesquisados; logo em seguida há um momento para 
argumentação, seleção, exclusão e, por fim, uma votação para 
eleger um tema que será desenvolvido por todo o grupo.  

Como foi visto, a autoria do projeto define, de início, diferenças 
estruturantes entre as três propostas. É possível ver o desenrolar 
desse fato na tabela baixo, construída por Mattos [11] 

 

 

 

 

Tabela 5. Diferenças entre projetos de ensino, trabalho e 
aprendizagem. 

 Projetos de 
Ensino 

Projetos de 
Trabalho 

Projetos de 
Aprendizagem 

Autoria Professor, Turma de Alunos e 

Quem 
escolhe o 

tema? 

coordenação 
pedagógica 

alunos e 
professores por 
argumentação, 

seleção, 
exclusão e 

votação 

professores, 
individualmente, e 

em cooperação. 

Contextos 

Arbitrado por 
critérios 

externos e 
formais.  

Trabalhos e 
temas 

precedentes e 
propostas de 
professores. 

Realidade de vida 
dos alunos. 

A quem 
satisfaz? 

Arbítrio da 
sequência de 
conteúdos do 

currículo.  

Interesse do 
professor e da 
maioria dos 
estudantes. 

Curiosidade, 
desejo e vontade 

do aprendiz. 

Decisões Hierárquicas. 
Oscilam entre 
hierárquicas e 
heterárquicas. 

Heterárquicas 

Definições 
de regras, 
direções e 
atividades. 

Impostas pelo 
sistema, 
cumpre 

determinações 
sem optar.  

Elaboradas pelo 
grupo, 

consenso de 
alunos e 

professores. 

Elaboradas pelo 
grupo, consenso 

de alunos e 
professores. 

Paradigma Transmissão de 
conhecimento.  

Construção de 
conhecimentos. 

Construção de 
conhecimentos. 

Papel do 
professor Agente. 

Oscila entre 
agente e 

orientador. 

Estimulador/ 
orientador.  

Papel do 
aluno Receptivo. 

Oscila entre 
receptivo e 

agente. 
Agente. 

 
Vale ressaltar que a proposta de projetos de trabalho representa 
um grande avanço em relação aos projetos de ensino, visto que 
seu paradigma educacional é a construção de conhecimento. O 
conteúdo curricular é construído a partir dos interesses dos 
estudantes e, consequentemente, visa a combater a fragmentação e 
hierarquização dos conteúdos. Além disso, segundo Hernández e 
Ventura [7] tal metodologia promove no estudante a consciência 
da responsabilidade sobre a sua própria aprendizagem.  

Apesar de tais semelhanças com os projetos de aprendizagem, 
Mattos [11] cita algumas diferenças significativas entre as duas 
propostas: 

A escolha desse tema e a formulação das perguntas, no entanto, 
não se dá individualmente pelos alunos, mas pela turma inteira 
pelo professor, o que significa, muitas vezes o privilégio dos 
interesses de alguns em detrimento de outros. […] Os Projetos de 
Aprendizagem, portanto, ao considerar e aceitar as propostas de 
todos os alunos – sem seleção ou exclusão – configuram-se em 
um avanço em relação aos Projetos de Trabalho e trazem 
efetivamente o aluno – seus interesses, anseios, curiosidade e 
desejos – para a escola. (p. 51-52) 
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Outra diferença significativa apontada por Mattos é que é possível 
trabalhar com matemática (de forma contextualizada) em qualquer 
pesquisa desenvolvida no âmbito dos projetos de aprendizagem. 
Porém o mesmo não ocorre nos projetos de trabalho, que segundo 
Hernández e Ventura, “os temas dos projetos de trabalho 
costumam corresponder, como já disse, às Ciências Sociais e 
Naturais” [11]. 

 

3. PROBLEMATIZANDO OS 
PROJETOS DE APRENDIZAGEM 
A partir da experiência com projetos de aprendizagem em 
diferentes locais – formação de professores no ECSIC [4], nos 
projetos AMORA [3], PIPA [13], PIXEL e Colméia[11], nas 
oficinas da fundação Pensamento Digital e em escolas de 
educação básica - os autores deste trabalho observaram que alguns 
projetos de aprendizagem desenvolvidos restringe-se à construção 
de páginas (html, wikis, etc). Tal restrição promove uma pesquisa 
estritamente bibliográfica (em livros e sites), deixando de explorar 
diversos recursos interessantes que enriqueceriam e qualificariam 
o projeto e a aprendizagem do estudante.  

Tem-se como hipótese que isso é consequência de uma visão por 
vezes estática da proposta de projetos de aprendizagem. Uma 
alternativa para superá-la, é incorporar novas formas de projetos. 
Por exemplo, a criação de um grafite, um filme, uma animação, 
um jogo eletrônico, uma peça de teatro, a própria robótica etc. 
pode ser um projeto de aprendizagem. Sabe-se que muitas dessas 
atividades já são desenvolvidas nas salas de aula de muitas 
escolas, no entanto comumente são desenvolvidas seguindo os 
princípios dos projetos de ensino, em que o professor determina o 
tema e os estudantes executam uma série de ações pré-
determinadas e organizadas pelo professor.  

Para que essas atividades escolares possam ser consideradas um 
projeto para aprender, primeiramente é necessário que os 
estudantes tenham o direito de decidir o tema de sua produção. 
Logo em seguida é preciso adicionar a ela a ação de projetar, isso 
para que o estudante reflita sobre o que ele deseja realizar, o que 
já sabe e o que precisa aprender. Claro que podemos utilizar 
diversos instrumentos que auxiliem os estudantes a organizar e 
planejar suas ações futuras. Nesse sentido, a construção do quadro 
de dúvidas temporárias e certezas provisórias pode ser utilizado, 
assim como DUTRA [3] utiliza mapas conceituais, ou Lopes [10] 
utiliza as atividades de design desenvolvidas por Resnick e Ocko 
[19] em projetos de robótica. O fundamental é que esses 
instrumentos sirvam como uma representação dos sistemas de 
significação dos estudantes e também auxiliem o professor à 
conhecer as crenças, saberes, dificuldades e hipóteses do 
estudante sobre objeto investigado. Dessa maneira, ele poderá 
planejar intervenções que auxiliem o aprendiz a construir as suas 
descobertas e tomar consciência dessas aprendizagens.  

Nessa perspectiva, essa pesquisa assume como hipótese que se 
pode potencializar a aprendizagem de matemática a partir de 
projetos de aprendizagem, em especial quando estes estão ligados 
à criação de jogos eletrônicos, animações, simulações, etc. através 
de softwares que utilizam linguagens de programação voltadas 
para crianças. Dessa forma, investe-se numa proposta de uso do 
software Squeak Etoys com a intenção de promover a 
aprendizagem de matemática. 

Vale ressaltar que a escolha desse software, além das razões 
pedagógicas discutidas neste trabalho, se deu em função de ser um 
software livre e de estar presente nos laptops que foram 
distribuídos à escolas da rede pública no projeto UCA e no 
software do sistema XO no projeto OLPC de Nícolas Negroponte, 
o que contribuiu para a formação de diversos grupos de 
investigação no mundo. 

 

4. O SQUEAK ETOYS 
O Squeak Etoys (http://www.squeakland.org/) é um ambiente de 
autoria multimídia e um sistema de programação visual que foi 
inspirado na filosofia Logo de Seymour Papert. Uma boa maneira 
de apresentá-lo é explorando um pouco sua página inicial.  

Figura 1: Tela inicial do Squeak Etoys
 

 
Na figura 1 observa-se a tela inicial do Etoys, ao abri-la vemos o 
carro se locomover sem parar e mudando de direção quando 
esbarra nas três nuvens. As três nuvens são botões que levam 
respectivamente a duas galerias, uma de tutoriais outra de projetos 
desenvolvidos, e a um novo projeto.  

A área cinza clara da tela (local onde o carro se desloca) é 
chamada de mundo, que é o palco onde os objetos realizarão suas 
simulações, animações etc. Já na parte superior há um menu preto 
fixo com uma série de funções (abrir, salvar, fechar etc.) e outras 
ferramentas como editor de imagens. Na imagem acima, no 
mundo, ainda há uma janela verde chamada script, que é o local 
onde se faz um roteiro de comandos que definem a ação do 
objeto, ou seja, em que se constrói o algorítmico de programação. 
Neste caso, o script faz o carro se movimentar somente na parte 
cinza.  

Mas como pode-se programar um objeto?  
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Figura 2: Menu de programação do objeto carro
 

 
Basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer objeto que 
está no mundo. Feito isso, o programa abrirá uma conjunto de 
ícones em volta do objeto, que formam um menu que contém as 
ferramentas necessárias para programá-lo, duplicá-lo, apagá-lo, 
editar sua aparência etc. Na figura 2 pode-se observar tal menu em 
volta do carro.  
 

Contudo, uma das propriedades mais interessantes do Squeak 
Etoys é a possibilidade de programar qualquer objeto. Como 
mostra a figura 3, com um simples clique pode-se editar cada uma 
das nuvens (que nesse projeto são botões). Através do mesmo 
menu, se têm acesso fácil ao script que contém a programação por 
trás deste botão e o usuário pode modificá-lo quando quiser.  

Figura 3: Menu do objeto Tutoriais
 

 

Isso significa dizer que tudo que aparece no mundo é 
programável, tudo mesmo: um texto, uma equação, uma linha, um 
retângulo são objetos ou até mesmo uma tela de script. Como no 
exemplo da figura 4, pode-se ver que o menu está em volta da tela 
de script do carro. É muito interessante observar a reação das 
crianças quando elas se dão conta dessa possibilidade. Geralmente 
isso ocorre sem querer e espontaneamente, com a intenção de 
movimentar o carro, elas programam sem perceber a tela do script 

ao invés do script do carro; ao executá-lo, ficam surpresas ao ver 
a tela do script girando ou “andando” pelo mundo.  

Figura 4: Menu do objeto Script3 do carro
 

 
 
Nessa breve descrição da tela inicial do Squeak Etoys observam-
se algumas das características mais importantes. O fato de tudo ser 
um objeto programável indica o seu paradigma de programação: 
que é a programação voltada a objetos. Portanto, ele explora a 
ideia de que um programa de computador simula um mundo real, 
no qual vivem múltiplos objetos que se comunicam entre si.  

Pode-se classificar o Etoys como um micromundo, segundo 
Niquini [14] um micromundo apresenta um conjunto de 
elementos primitivos que permite a produção de diferentes efeitos 
a partir de sua combinação. Menezes [12] explora a analogia de 
Rieber [21] o micromundo é como um “conjunto composto de um 
balde de areia e pás usado numa praia, pois a criança não precisa 
ser treinada para brincar com tais elementos”. Dessa forma 
Menezes [12] afirma que “O aprendiz pode até explorar ideias e 
conceitos mais complexos deste domínio, mas sempre de forma 
crescente a partir de primitivas”. Dessa maneira, todos os autores 
afirmam que os softwares que assumem o paradigma de 
micromundo – assim como Allan Kay [8] em relação ao Etoys – 
favorecem a aprendizagem de representações mais simples de uma 
realidade. Teixeira [22] comenta que com o Etoys “pode 
construir-se um Mundo destinado a experimentar, analisar, refletir 
e tirar conclusões e pode gerar-se informação e testar a sua 
apropriação por outros” ( p. 86). 

 

5. CONCEITOS DE MATEMÁTICA NO 
ETOYS 
A experiência piloto que se pretende analisar nesta pesquisa foi 
realizada durante 16 semanas, em encontros semanais de dois 
períodos, nas aulas de matemática de uma turma de oitava série do 
Ensino Fundamental com trinta estudantes com idades entre 13 e 
14 anos. As atividades foram realizadas sob a coordenação de dois 
professores de matemática (um deles o professor regular da turma) 
e um psicólogo, todos preocupados em planejar atividades e 
orientar os estudantes ao longo das suas construções. Além disso, 
é importante ressaltar que a escola integra o Projeto Um 
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computador por Aluno (UCA/RS) [24], portanto cada estudante 
tinha o seu computador e poderiam desenvolver as atividades em 
grupo ou individualmente. 

Foi possível presenciar uma série de projetos que possibilitavam a 
aprendizagem de conceitos de matemática. Ainda como estudo 
piloto, não foram desenvolvidos a ponto de investigar a 
sistematização dos conceitos e conteúdos desenvolvidos. 
Observou-se, nesse sentido, que, sendo um software novo para os 
estudantes, foram necessários muitos encontros destinados 
especialmente à apropriação das ferramentas do próprio Etoys 

Abaixo serão apresentados alguns projetos realizados pelos 
estudantes e um conjunto de conceitos e conteúdos de matemática 
possibilitados por eles. 

 

5.1 Avião na Pista 
O estudante A desenvolveu uma simulação de um avião 
decolando no aeroporto. Esse estudante, pôde-se observar, sente 
prazer em desafiar-se e, com isso, buscar resolver problemas, 
dentre os quais os de matemática e ciências. Enquanto muitos 
colegas se dedicavam a explorar os software e alternavam 
projetos, o estudante elegeu, desde os primeiros encontros, o seu 
principal foco de estudo. Sendo assim, ele incrementava seu 
projeto a cada nova descoberta. 

Tal fato torna esse um interessante projeto para análise, tendo em 
vista que mesmo no estudo piloto o projeto pôde ser desenvolvido  
e discutido com mais tempo e profundidade. 

O estudante utilizou animações pré-construídas no Etoys para 
fazer as luzes ALSF (Approach Lighting System with Sequenced 
Flashing Lights) que é um conjunto de luzes estroboscópicas que 
ficam localizadas antes da pista. Nesse projeto em específico estão 
no final da pista.  

As demais animações de seu projeto, porém, são simulações 
de movimentos a partir da variação de sua posição na tela do 
computador. Tal simulação pode ser dividida em três 
momentos:  

1. O avião movimenta-se horizontalmente durante o 
comprimento da pista (figura 5). Para isso ele 
desenvolveu o “script4” (figura 8). 

Figura 5: Animação Avião na Pista – movimento horizontal
 

 

2. Depois do final da pista o avião aumenta sua velocidade 
e suas dimensões aumentam segundo um fator de escala, 
assim simula o ganho de altitude (figura 6). A 
programação envolvida está representada nos “script4” 
e “script7” (figura 8). 

Figura 6: Animação Avião na Pista – altitude
 

 

3. Para finalizar, a aeronave faz uma curva e segue voo 
(movimentando-se verticalmente) até sumir na nuvem 
(figura 7). O algoritmo se encontra nos “script6” e 
“script9” (figura 8). 

Figura 7: Animação Avião na Pista – curva
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Figura 8: Animação Avião na Pista – Scripts
 

 

Essa a animação é fruto, então, de uma composição de scripts, 
cujas ações são coordenadas entre si. Claro que, de início, a 
decomposição dessa simulação em três etapas e os scripts 
necessários para compô-la, não eram conscientes para o estudante. 
Elas foram consequência de um processo de construção, repleto 
de desequilíbrios, equilibrações e tomadas de consciência, o qual 
foi desenvolvido e organizado pelas diversas ações que o 
estudante realizou ao longo do projeto. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o primeiro desafio que o 
estudante A enfrentou após idealizar tal projeto foi a criação do 
efeito da decolagem. Com a intervenção de um dos professores, o 
estudante passou a explorar os comandos que estavam nos menus 
“geometria” e “mais geometria” do Etoys. A partir disso, o 
estudante realizou uma série de experimentações interessantes 
para obter tal efeito. 

Primeiro começou a explorar incrementos nos comandos que 
modificam o comprimento e a largura do objeto. Porém ficou 
surpreso ao perceber que tais modificações deformavam a forma 
do objeto. Esse desequilíbrio possibilitou uma tomada de 
consciência que o fez concluir que o comprimento e a largura 
precisavam crescer simultaneamente a partir de uma relação que 
mantivesse a proporção entre as duas dimensões. Nesse momento, 
com a intervenção do professor, o estudante passou a utilizar o 
comando chamado “Fator de Escala”. Vale ressaltar que o 
estudante precisou diferenciar os tipos de transformações 
possibilitadas pelo fator de escala, pode se utilizar tal comando 
para: (a) definir um valor fixo de escala, (b) 
incrementar/decrementar a escala segundo um valor constante e 
(c) multiplicar a escala do objeto a partir de um valor constante. O 
segundo promove um crescimento linear de suas dimensões, 
enquanto que o terceiro, um crescimento exponencial.  

A partir dessa descoberta, seria interessante pedir ao estudante 
para produzir um material que explicasse como funcionava o 
comando “fator de escala” e, em seguida, que discutir como a 
matemática explica essas transformação. Com isso o estudante 
teria uma oportunidade de sistematizar esses conceitos ao mesmo 
tempo que constrói uma aplicações para os conceitos em 
diferentes contextos.  

Após conseguir o efeito da decolagem desejada, os desafios que o 
estudante colocou e enfrentou foram: limitar o crescimento do 
avião e fazê-lo voltar ao seu tamanho original. Para o segundo, 
um dos professores apresentou o botão Reset que poderia ser 

programado para redefinir o objeto para as suas dimensões 
originais. Limitar o crescimento do objeto, porém, levou bastante 
tempo, constituindo-se em um desafio para o estudante e 
professores. 

É possível ver, na figura 8, que o botão Reset ficou “recheado” de 
comandos que definem o estado inicial do avião na simulação. 
Esses comandos determinam: sua direção inicial, sua posição 
inicial (através das coordenadas x e y) e o fator de escala inicial. 
O comando “mostrar” faz o objeto ficar visível novamente (já que 
ele desaparece nas nuvens no fim da simulação).  

Isso indica que o estudante A, no final da experiência, estava 
começando a utilizar o sistema de coordenadas de cartesianas na 
sua programação. Avalia-se que isso é consequência das 
intervenções realizadas ao propor atividades com o jogo de 
Labirinto, que envolvia o uso de coordenadas. Por outro lado, a 
análise de seus scripts, indica que foi um fato isolado, já que ele 
não utiliza o sistema de coordenadas cartesianas na programação 
dos demais movimentos do avião. Diante disso, questiona-se o 
motivo desse fato. O tempo reduzido da proposta, o interesse do 
estudante e as intervenções realizadas são fatores que precisam ser 
investigados. Inicialmente, acredita-se que nesse momento seria 
interessante uma intervenção do professor que levasse o estudante 
a problematizar se o uso de coordenadas poderia modificar, de 
modo a melhorar, algum dos outros scripts. Com isso, o 
desequilíbrio que levou à tomada de consciência sobre o uso de 
coordenadas cartesianas poderia ter seus efeitos ampliados, bem 
como levar uma discussão sobre sistemas coordenados. 

O desenvolvimento do projeto “Avião na Pista” indicou, então, a 
necessidade e possibilidade de desenvolver os conceitos de 
matemática relativos a: 

• Proporcionalidade de figuras planas; 

• Escalas e fator de escalas; 

• Sistema de Coordenadas cartesianas; 

 

5.2 Dança das Mimosas.  

Outro exemplo interessante de projeto que propiciou a 
aprendizagem de conceitos de matemática foi proposto pela 
estudante B que, motivada em fazer animações quadro a quadro, 
fez uma divertida animação intitulada “Dança das Mimosas”. Nela 
havia a animação de um relógio analógico. Tendo essa animação 
como referência, sugeriu-se que ela criasse uma simulação de um 
relógio, com os movimentos dos ponteiros sincronizados com o 
relógio de seu laptop. 
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Figura 9: Dança das Mimosas
 

 

Ao aceitar tal desafio, a estudante passou as duas semanas 
seguintes pensando em como realizar tal simulação. Sua primeira 
dificuldade foi ultrapassar sua visão estática entre os três 
ponteiros do relógio, visto que na animação quadro a quadro ela 
desenha os três em uma posição estática que era variada ao longo 
dos quadros. 

Com o objetivo de agilizar a produção da estudante, os 
professores poderiam ter ensinado a aluna a criar cada ponteiro 
como um objeto independente e como animá-los. No entanto, 
optou-se por não direcionar suas ações, mas permitir que a 
estudante tomasse consciência dessa necessidade para resolver o 
seu problema. Essa intervenção, possibilitou, então, a criação da 
estudante sobre os ponteiros do relógio. Logo em seguida, a 
estudante B começou a trabalhar no movimento individual dos 
ponteiros das horas e dos minutos e, em um segundo momento, na 
relação dos movimentos entre eles, como indicado na figura 10. 

Figura 10: Dança das Mimosas – relógio
 

 

Entende-se que deste ponto em diante o problema deixa de ser de 
programação e passa a ser essencialmente de matemática, pois a 
relação entre os movimentos dos ponteiros é uma relação 
matemática. Infelizmente, não houve tempo hábil para a aluna 
concluir a animação do relógio. No entanto, esse projeto indicou a 
possibilidades de desenvolver os seguintes conceitos comuns à 
matemática e à física. 

• Ângulos; 

• Movimento Circular; 

• Proporção nos movimentos circulares: (período, 
frequência); 

• Velocidade angular; 

É válido evidenciar que os movimentos circulares, no currículo 
tradicional, é um conteúdo do segundo ano do Ensino Médio 
específico da Física, portanto é ensinado como se fosse 
desvinculado da matemática. Entretanto, as razões matemáticas 
envolvidas nesse tipo de problema são uma excelente 
oportunidade para ampliar o conceito de proporção estudado 
tradicionalmente na área de matemática no Ensino Fundamental. 
Ademais, nesse contexto, entende-se que os estudantes das séries 
finais do Ensino Fundamental têm condições de criar tal 
simulação com êxito e, assim, desenvolver abstrações que 
favoreçam a compreensão de tal conteúdo. Além disso, para 
construir as animação, os alunos precisarão realizar cálculos que 
envolvem uma proporção circular, que é algo mais complexo que 
a proporção simples e direta estudada tradicionalmente no Ensino 
Fundamental.  

Além disso, essa simulação é uma ideia poderosa da matemática, 
pois tal conhecimento permite a simulação de uma série de 
fenômenos naturais tais como: sistema solar, modelos atômicos, 
movimentos circulares. Experiências que possibilitam o 
desenvolvimento, por exemplo, de um trabalho com funções 
trigonométricas.  

 

6. CONCLUSÕES INICIAIS 
O presente estudo apresentou uma proposta pedagógica que, 
através do desenvolvimento de projetos de aprendizagem, 
pretende contribuir para a transformação da escola, superando o 
modelo industrial, de uma escola reprodutora de conhecimento, e 
alcançando uma escola incluída no modelo da cultura digital, em 
que a criação, a interação, a criatividade e a produção de 
conhecimentos devem ser estruturantes de toda ação escolar. 

Foi proposta, então, uma investigação sobre o possível 
desenvolvimento de projetos de aprendizagem que, apoiados no 
uso do software Squeak Etoys, potencializem a aprendizagem de 
conceitos de matemática pelos estudantes ao programarem 
animações, simulações e jogos eletrônicos. 

Os dados analisados neste estudo piloto mostram efetivamente 
que muitos conceitos de matemática tornam-se necessários aos 
estudantes durante as suas construções e programações. É 
importante destacar que as necessidades são apontadas pelos 
estudantes e não pelo professor de matemática, como destacado 
nas análises dos projetos “Avião na Pista” e “Dança das 
Mimosas”. 

Essa mudança, que evidencia uma transformação no papel do 
aluno e na função do professor, é estruturante da escola da cultura 
digital. Com Piaget, destaca-se que essa ação do estudante 
transforma o seu sistema de significações, de modo a construir 
novas relações entre conceitos, novos conhecimentos e novas ou 
melhores estruturas cognitivas. 

Por fim, o estudo piloto indica que a estratégia pedagógica 
proposta é relevante para a Educação matemática, contribuindo 
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para que os estudantes se mobilizem cognitivamente para 
aprender matemática. Nesse sentido, a pesquisa deve seguir, com 
o foco de investigar a intervenção do professor e o processo de 
aprendizagem de matemática de estudantes que usam o software 
Squeak Etoys no contexto de projetos de aprendizagem. 

 

7. REFERENCIAS 
[1] BATRO, A. M. Dicionário terminológico de Jean Piaget. 

Traducao: Lino de Macedo. Sao Paulo: Pioneira, 1978. 

[2] COSTA, I. T.; FAGUNDES, L. C.; NEVADO, R. A.: 
Projeto TecLec: Modelo de uma Nova Tecnologia em EaD 
incorporando os Recursos da Telemática” . Em: 
Informática na Educação: Teoria & Sociedade, v. 63, p. 105 
-111, 1998. 

 

[3] DUTRA, Í. M. Mapas conceituais no acompanhamento dos 
processos de conceituação. Porto Alegre: UFRGS, 2006. 
Tese (Doutorado em Informática na Educação), Programa de 
Pós-Graduação em Informática na Educação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2006.  

[4] FAGUNDES, L. ; SATO L. S.; MAÇADA, D. L. 
Aprendizes do futuro: as inovações começaram. Brasília: 
MEC, 1999. Coleção Informática para a Mudança em 
Educação/Mec/Seed/Proinfo. 

[5] FAGUNDES, L.C.; NEVADO, R. A.; BASSO, M. V. A., 
BITTENCOURT, J. V.; MENEZES, C. S., MONTEIRO, V. 
C.: Projetos de aprendizagem: uma experiência mediada 
por ambientes telemáticos. Revista brasileira de informática 
na educação. Vol. 14, n. 1 (jan./abr. 2006), p. 29-39. 

[6] FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. 31. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

[7] HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A 
Organização do Currículo por Projetos de Trabalho. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

[8] KAY, A. The Dynabook Revisited - A Conversation with 
Alan Kay. In The Book and the Computer, 2002. Disponível 
em:<http://www.squeakland.org/content/articles>. Acessado 
em: 07 de setembro de 2013. 

[9] LÉVY Pierre. Cibercultura. São Paulo, 1999. 

[10] LOPES, D. Q. Brincando com Robôs: desenhando 
problemas e inventando porquês. Santa Cruz do Sul; 
EDUNISC, 2010. 

[11] MATTOS, Eduardo Britto Velho de. Construção de 
conceitos de matemática via Projetos de Aprendizagem. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Matemática) - 
Programa de Pos- Graduação em Ensino de Matemática. 
Porto Alegre: UFRGS, 2010. 

[12] MENEZES, C. S.: Desenvolvimento de Jogos Digitais 
como Estratégia de Aprendizagem. Revista brasileira de 
informática na educação. Vol. 14, n. 1 (jan./abr. 2006), p. 
29-39. 

[13] MORAIS, A. D., FAGUNDES, L.C. A inclusão digital da 
escola ou a inclusão da escola numa cultura digital?. Revista 
Diálogo, n.19. Unilasalle, Canoas, 2011. Disponível em: 
<http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Dialogo/arti
cle/view/188/202 > 

[14] MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar 
o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

[15] NIQUINI, D. P. Informática na educação: implicações 
didático pedagógicas e construção do conhecimento. 
Brasilia : Universa, 1996. 

[16] PAPERT, Seymour. A máquina das crianças:repensando a 
escola na era da informática. Tradução de Sandra Costa. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 

[17] PIAGET, J. A Equilibração das Estruturas Cognitivas: 
problema central do desenvolvimento. Tradução de Marion 
Merlone dos Santos Penna. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

[18] ______. A Tomada de Consciência. Tradução de Edson 
Braga de Souza. São Paulo: Melhoramentos, 1977. 

[19] PIAGET, J; GRÉCO, P. Aprendizagem e conhecimento. 1ª 
ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1974.  

[20] RIEBER, L. P. Seriously considering play: designing 
interactive learning environments based on the blending of 
microworlds, simulations, and games. USA, 1996. 
Disponível em <http://lrieber.coe.uga.edu/play.html>. 
Acesso em: 04 de junho de 2013. 

[21] RESNICK, M.; OCKO, S.. LEGO/Logo: Learning 
Through and About Design. Epistemology and Learning 
Group, MIT: Media Laboratory. Cambridge. MA. Disponível 
em: <http://llk.media.mit.edu/papers/ll.html> Acesso em: 30 
de maio de 2013.  

[22] TEIXEIRA, A. L. V.S.. Integração das TIC na educação: o 
caso do Squeak Etoys. UMINHO, Braga, 2011. Tese de 
doutorado, Instituto de Educação da Universidade do Minho, 
2011. 

[23] VEEN, W. & VRAKKING, B. Homo Zappiens: educando 
na era digital. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

[24] UCA-RS: Um computador por aluno, Porto Alegre, 2006. 
Disponível em: <http://uca-rs.blogspot.com.br/ >. Acesso 
em: 21 de outubro de 2013. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

384

Integración de TICS en la Docencia Teórica de Una 
Asignatura de Programación Concurrente 

Antonio Tomeu 
University of Cádiz 

Computer Science Department 
C/Chile s/n. 11002, Cádiz (Spain) 

antonio.tomeu@uca.es 

Alberto Salguero 
University of Cádiz 

Computer Science Department 
C/Chile s/n. 11002, Cádiz (Spain) 
alberto.salguero@uca.es 

Manuel Capel 
University of Granada 

C/Periodista Daniel Saucedo Aranda  
18015, Granada (Spain) 
manuelcapel@ugr.es 

 
 

ABSTRACT 
Teaching computer programming usually implies to show source 
code listings, in a given programming language, to supports the 
explanations of the teacher. Traditionally, these source codes 
have been presented to the students using the classroom board, 
slides or projectors, being accompanied by the pertinent oral 
clarifications of the teacher. The students do not test the code or 
make any amendment that reinforces the concept being 
illustrated. The proposal presented in this project is to change 
the traditional expositive model usually used in programming 
courses, by another in which the students become more 
participative. In this new model the students use a laptop during 
the lectures to immediately test the source code listings available 
in the virtual campus, with the help of the teacher. 

RESUMEN 
La enseñanza de la programación de ordenadores requiere, 
durante la exposición teórica, la presentación al alumno de 
código en un lenguaje de programación dado, que dé  soporte al 
cumplimiento de un especificación concreta. Tradicionalmente, 
dichos códigos han sido presentados al alumno en pizarra, 
diapositiva o proyector, realizando el profesor una descripción 
oral de su funcionamiento. Pero el alumno ni prueba el código 
ni hace modificaciones al mismo que afiancen el concepto que 
se pretende ilustrar con él. La propuesta que se presenta en este 
proyecto es el cambio del modelo expositivo tradicional en las 
asignaturas de programación, por otro en que el alumno 
disponga durante la clase de teoría de una ordenador portátil 
para que, utilizando el soporte proporcionado por el profesorado 
mediante el Campus Virtual, puede poner inmediatamente en 
práctica los códigos con los cuales se le presentan los conceptos.   

Palabras clave 
Innovación Docente, Mejora, Campus Virtual, Integración de 
TIC, Ordenadores en Clase, Modelo de Docencia Teórica, 
Programación Concurrente, Código, Mejora de Rendimiento, 
Clases de Teoría, Alumnos. 

1. INTRODUCCION 
En la actualidad, cualquier computadora que adquirimos viene 
equipada con un procesador de múltiples núcleos que permite al 
programador efectuar concurrencia real o si se quiere, 
paralelismo. Los actuales currícula de Grado en Ingeniería 
Informática han sido sensibles a esta nueva realidad, y han 
considerado la importancia de capacitar al futuro graduado en el 
uso de la técnicas de Programación Concurrente que le permitan 
explotar el paralelismo que los múltiples núcleos ofrecen. 

Estos contenidos, que tradicionalmente formaban parte de 
asignaturas optativas, son ahora de obligado conocimiento por 
los estudiantes. Sin embargo este cambio, a todas luces positivo 
y necesario, no ha venido, en general, acompañado de una nueva 
forma de enseñar ni la programación ni la concurrencia. A pesar 
de los nuevos modelos de docencia que el EEES preconiza, 
enseñar programación sigue requiriendo exponer y analizar 
código, y esto no es susceptible de modificarse. Lo que sí puede 
modificarse es cómo hacer que el alumno analice ese código, y 
juegue un papel protagonista -en lugar del tradicional papel 
pasivo- en el mismo. El proyecto de innovación docente que 
describe esta memoria expone cómo lograr tal cambio, y los 
resultados obtenidos de la aplicación de un nuevo modelo de 
docencia en un caso real. 

1.1 Contexto 
Los siguientes ítems describen el marco contextual en el que ha 
tenido lugar el desarrollo de la experiencia: 

• La experiencia ha tenido lugar durante el actual curso 
2012/2013 durante el que se ha desarrollado la 
docencia de la asignatura para un total de 149 alumnos 
matriculados, estructurado en dos grupos teóricos de 
75 alumnos cada uno. Se imparte durante el primer 
cuatrimestre del curso con un total de 3 créditos 
teóricos y 3 créditos prácticos. 

• El proyecto ha sido desarrollado por los dos docentes 
asignados a la docencia de la asignatura, 
pertenecientes al mismo departamento y a diferentes 
áreas de conocimiento: Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificia, y Lenguajes y Sistemas 
Informáticos. 

• Con objeto de atender a la especial infraestructura 
necesaria para efectuar al desarrollado pretendido de 
la docencia teórica, se solicitó a la dirección de la 
Escuela Superior de Ingeniería el uso de un aula 
dotada de ordenadores portátiles para uso en depósito 
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durante la clase de los alumnos, mesas con 
alimentación disponible para aquellos alumnos que 
harían uso de su propio portátil, y acceso a la red 
inalámbrica de la Universidad. Se tuvo también 
disponible un cañón proyector y una pizarra, junto con 
la habitual mesa multimedia para uso docente. 

• La docencia teórica se desarrolló durante el calendario 
previsto por el Centro durante el cuatrimestre, en 
sesiones teóricas de dos horas semanales, de acuerdo a 
lo establecido por la Subdirección de Ordenación 
Académica del Centro. 

1.2 Objetivos 
Los objetivos que perseguimos con la experiencia que se 
describe son los siguientes: 

• Una mejora significativa de la exposición de la 
docencia teórica de la programación concurrente en 
particular, y de la programación en general. 

• La integración de las TIC en el ámbito de la docencia 
teórica, más allá del uso de soportes como el cañón 
proyector o la pizarra electrónica que, por sí mismos, 
no cambian el  carácter pasivo del alumno durante la 
fase expositiva, mutando ese carácter por uno 
netamente activo. 

• Un incremento de la interactividad del trabajo del 
alumno en el aula durante una clase de teoría. 

1.3 Cronograma 
La experiencia se ha desarrollado de conformidad con el 
cronograma que se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1. Cronograma del Proyecto. 

La práctica totalidad de los hitos temporales recogidos en la 
misma se explican por sí solos en el contexto del documento, no 
requiriéndose más análisis sobre la misma. 

2. QUÉ SE INNOVA 
La docencia de la programación en general, y de la 
Programación Concurrente en particular, tradicionalmente se 
venía realizado exponiendo un código de programa expuesto en 
pizarra, diapositiva o cañón proyector (en la Figura 2 se muestra 
un ejemplo de uso de una diapositiva de las utilizadas 
habitualmente por nosotros con cañón proyector), sobre el que 
el docente explicaba los conceptos y el funcionamiento para 
inmediatamente pasar al análisis del siguiente código sobre la 
diapositiva siguiente. El alumno quedaba con una visión 
incompleta del contenido semántico del mismo, puesto que no 
probaba la depuración y ejecución de manera inmediata del 
código propuesto. 

 
Figura 2. Ejemplo de Diapositiva. 

El carácter pasivo del alumno durante la exposición quedaba 
limitado, en el mejor de los casos, porque solicitaba alguna 
aclaración concreta. 

 
Figura 3. Nuevo Modelo de Docencia Teórica. 

La propuesta que presentamos pasa por una reformulación 
radical del papel del alumno durante una sesión de docencia 
teórica de programación. Para ello, el alumno debe disponer 
durante la sesión de un ordenador portátil o de sobremesa con 
acceso al Campus Virtual (ver Figura 3). En el mismo, los 
docentes de la asignatura hemos diseñado el material y el 
soporte de código de programa necesario para que el alumno 
pueda disponer del código que el profesor está explicando sobre 
una diapositiva de forma inmediata a los efectos de descarga, 
depuración -en su caso-, ejecución  y prueba. 
Para ello, cada bloque del Campus Virtual correspondiente a un 
tema del curso, incluye una carpeta de códigos, tal y como es 
muestra en la Figura 4. Una vez descargado el código, el alumno 
desarrolla el nuevo ciclo de trabajo que proponemos para la 
docencia teórica, y cuyo flujo de tareas mostramos en la Figura 
6. Como se aprecia en ella, el alumno deja de ser el receptor 
pasivo de la información que sobre un código de programa le 
transmite su profesor, para asumir el protagonismo absoluto en 
el análisis empírico del mismo mediante su descarga desde el 
Campus Virtual, depuración, ejecución y análisis de las salidas. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

386

 
Figura 4. Un tema en el campus. 

Si tras esta fase el grupo ha asimilado bien el concepto se 
proponen ejercicios de refuerzo que son realizados de forma 
individual. Los códigos resultantes de esos ejercicios son 
enviados a un foro del Campus Virtual específicamente 
destinado para ello, tras lo cual se realiza una puesta en común 
de los posibles enfoques de la solución pedida. 

 
Figura 5. La Carpeta de Códigos. 

2.1 Metodología de Desarrollo 
Durante la elaboración de contenidos necesarios para la 
implementación del proyecto de innovación, la pauta 
metodológica de trabajo seguida por los profesores de la 
asignatura ha seguido las fases siguientes: 

• Para cada tema del curso, los profesores han elaborado 
un conjunto de códigos de programa que ilustran los 
conceptos teóricos que se pretenden desarrollar. 

• Los códigos, previa revisión cruzada entre los 
profesores, se han puesto a disposición de los alumnos 
con carácter semanal, mediante la carpeta específica 
del Campus Virtual que ya hemos comentado (ver 
Figuras 4 y 5). Se han dispuesto dos versiones de 
código, una compuesta por ficheros de texto plano, y 
otra con el conjunto de ficheros comprimido para más 
fácil descarga. 

• Durante la exposición teórica, una vez que el profesor 
ha presentado el código de programa e ilustrado su 
funcionalidad, se ha invitado al alumno seguir la pauta 
de trabajo descrita en el diagrama de flujo de la Figura 
6. 

3. RESULTADOS 
Para el análisis de los resultados de la experiencia se ha 
escogido un doble escenario prospectivo, desarrollando acciones 
de análisis respectivamente previa y posteriormente a la 
evaluación de la asignatura: 

3.1 Preevaluación 
Con objeto de conocer las impresiones subjetivas que el nuevo 
modelo de docencia teórica de la asignatura estaba dejando en 
los alumnos matriculados mientras se les aplicaba, se diseñó una 
pequeña encuesta que tenía por objetivo, con tres meses 
consolidados de docencia, medir cuantitativamente las 
siguientes variables: 

• Mejora en la comprensión de los conceptos expuestos 
durante las sesiones de docencia teórica. 

• Adecuación del número de ejercicios propuestos en 
clase para afianzar los conceptos expuestos. 

• Adecuación del tiempo dedicado a la resolución de los 
ejercicios propuestos. 

• Grado de conformidad con el nuevo modelo de 
docencia teórica. 

 
Figura 6. Ciclo de Trabajo con el Nuevo Modelo. 

Cada uno de los ítems anteriores podía valorarse con una 
puntuación de entre uno (totalmente en desacuerdo) y 5 
(totalmente de acuerdo) con un sexto ítem adicional para el caso 
de que el alumno no quisiera contestar. Los siguientes 
histogramas muestran los resultados obtenidos. 
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Figura 7. Mejora en la Comprensión. 

El histograma1 de la Figura 7 recoge la opinión de los alumnos 
sobre el grado de mejora de la comprensión de los conceptos de 
programación expuestos durante las sesiones de docencia teórica 
utilizando el nuevo modelo. Vemos como la práctica totalidad 
de los alumnos están totalmente de acuerdo o muy de acuerdo en 
el beneficio que el modelo les aporta frente al esquema de 
docencia teórica pasivo clásico. 

 
Figura 8. Adecuación Número De Ejercicios. 

El histograma de la Figura 8 recoge la opinión de los alumnos 
acerca de la fase de ejercicios del diagrama de la Figura 6. En 
concreto, se desea conocer si el número de ejercicios propuestos 
es el adecuado para afianzar un concepto tras haberlo 
presentado. De nuevo la gran mayoría de los alumnos considera 
que es así, aunque en esta ocasión los datos están algo más 
dispersos. Un pequeño grupo de alumnos considera inadecuada 
ese número, aunque no podemos discriminar si por exceso o por 
defecto. 

                                                                 
1 La leyenda de los histogramas representa la ausencia de 

respuesta mediante 0, clasificando las respuestas en la escala 
ya indicada: de 1 para “totalmente en desacuerdo” hasta 5 para 
“totalmente de acuerdo”. 

 
Figura 9. Adecuación Tiempos de Resolución. 

El histograma de la Figura 9 recoge la opinión de los alumnos 
acerca del tiempo que se les permite utilizar para el desarrollo de 
la solución a los ejercicios de afianzamiento de conceptos 
propuestos, donde apreciamos que aproximadamente una tercera 
parte de los alumnos considera que ese tiempo es inadecuado. 
De nuevo no sabemos si por exceso o por defecto, y será 
necesario realizar una investigación posterior sobre este aspecto 
para concretar posibles acciones de mejora. 

 
Figura 10. Grado Acuerdo con el Modelo. 

El histograma de la Figura 10 recoge la opinión de los alumnos 
acerca del grado de acuerdo con el nuevo modelo de docencia 
teórica experimentado, y de nuevo la gran mayoría de alumnos 
se decantan entre estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con él. 
Comprobamos así que en los dos ítems de mayor interés para 
validar la viabilidad del nuevo modelo de docencia teórica 
(mejora de la comprensión y grado de acuerdo con el nuevo 
modelo), los resultados obtenidos durante la experiencia han 
sido en general muy buenos. 

3.2 Postevaluación 
En este caso se trata de una medida objetiva del grado de 
bondad del nuevo modelo de docencia mediante un análisis de 
rendimiento comparado del actual curso académico 2012/2013 
con el curso anterior. Para efectuar el análisis se comparó el 
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número de alumnos clasificados en las diferentes categorías de 
calificación entre ambos cursos, obteniéndose el resultado que 
se muestra en el histograma de la Figura 112.  

La figura describe en % sobre matriculados el número de 
alumnos no presentados (valor 0), y en % sobre presentados los 
alumnos suspensos, aprobados, notables y sobresalientes (resto 
de valores). Se aprecia una mejora significativa3 entre los 
resultados obtenidos en el curso 2011/2012 y el actual 
2012/2013. En concreto, hay una disminución significativa entre 
el número de alumnos que no se presentaban a examen o que, 
presentándose, lo suspendían. Y hay también una evolución 
positiva destacable en el número total de alumnos que superan la 
asignatura, y entre las diferentes subcategorías de calificación 
dentro del grupo de los que la superan. Estos datos que 
comparan ambos cursos tras la evaluación vienen a corroborar 
los que ya habíamos presentado con carácter subjetivo en la 
anterior sección, y las impresiones que los alumnos mostraron 
allí: a la sensación de mejora de la comprensión y del grado de 
acuerdo con el modelo, ahora se añade una evolución positiva 
en el rendimiento académico de esos mismos alumnos, que 
permite por tanto validar el nuevo modelo de docencia teórica 
de la programación. 

 
Figura 11. Rendimiento Comparado Intercurso. 

4. CONCLUSIONES 
Tras el análisis de los resultados de la experiencia, en función a 
los resultados obtenidos durante las fases de preevaluación y 
posteevaluación, hemos llegado a la conclusión de mantener el 
modelo de docencia teórica experimentado en los próximos 
cursos académicos, puesto que: 

• Se han alcanzado los objetivos que nos habíamos 
propuesto como meta. 

                                                                 
2 La leyenda de este histograma es: 0-No Presentado,  1-

Suspenso, 2-Aprobado, 3-Notable y 4-Sobresaliente. 
3 Las cifras que se ofrecen corresponden a la convocatoria de 
Febrero de la asignatura en los cursos 11/12 y 12/13. En el 
momento de la redacción de este documento no se dispone de 
las cifras de la asignatura para las convocatorias de Junio y 
Septiembre del curso 12/13. Es de prever una evolución positiva 
similar en las distintas categorías de calificación. 

• Se ha mejorado la comprensión de los conceptos de 
programación que se presentan al alumno. 

• Se ha migrado de una realidad donde el alumno es un 
ente pasivo durante una clase de teoría a otra en la 
cual se ve obligado a tener una actitud proactiva. 

• De manera indirecta, se ha logrado que el alumno 
haga un seguimiento continuo de los contenidos de la 
materia, puesto que ya no se trata de venir a clase a 
escuchar al  profesor y -eventualmente- tomar algunas 
notas. Ahora necesita un dominio actualizado de los 
contenidos, en orden a un eficaz aprovechamiento del 
nuevo modelo de docencia teórica. 

• Igualmente de manera indirecta, el alumno llega más 
preparado para afrontar la docencia práctica de la 
asignatura; ellos nos ha permitido aumentar la carga 
de trabajo a  desarrollar durante las sesiones prácticas, 
así como la complejidad de las mismas. 

• Se ha conseguido que el alumno se implique de forma 
más personal y rigurosa en el quehacer diario de la 
asignatura. 

• Se ha logrado integrar de forma radical el uso de las 
TIC en la docencia teórica de la programación, de 
forma eficaz y no traumática para el alumno. 

• La tasa de éxito de los alumnos de la asignatura ha 
mejorado notablemente frente al anterior curso, donde 
se siguió el modelo tradicional. 

• Y finalmente, y hay que tenerlo muy en cuenta, los 
alumnos nos dicen que “nos gustan vuestras clases de 
teoría así”. 
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ABSTRACT 
Nowadays, many Native American languages have been 
disappeared because of globalization. The ones that still alive are 
struggling with strong social pressure from the dominant 
languages (mainly English, Spanish and Portuguese). There are 
few institutions that try to boost the learning of these indigenous 
languages. Also, there are few resources for learning such as 
books, institutes, and technological tools. So, in the mission of 
preserve these languages alive, the teaching of these languages by 
internet could be an option. Thus, we developed a web system for 
the largest Native American language: Quechua. The system 
allows user to learn Quechua's grammar. It includes two games to 
practice the vocabulary, a dictionary and a syntactic analyzer 
which shows the structure of a sentence as a tree. In this work, we 
present background information of Peruvian languages, how the 
system's architecture is designed and a description of the learning 
process through the system in its three sections: expert module, 
instructor module and student module. Corresponding tests are 
showed. Finally, we present the conclusions and future work. 
Categories and Subjects Descriptors 
K.3.1 [Computer and Education]: Computer uses in Education. 

General Terms 
Algorithms, Languages 

Keywords 
Quechua Grammar, e-learning, NLP 

1. INTRODUCTION 
Native American languages have been lost popularity because of 
strong social pressure from the dominant languages, and many of 
these indigenous languages disappeared. One of the most spoken 
Native American Language is Quechua. However, the lack of 
resources about grammar and the availability of Quechua's 
teachers complicate the learning process of this language 
compared to other languages referenced in the context of 
globalization, which incorporate technological tools that improve 
its accessibility and assist in the process of learning. 
 

 
 

Quechua language has 37 variations or dialects according to 
Torero [15]. This set of variations is due to the inexistence of 
standardization, causing a complication in the development of a 
learning system for all language dialects. However, we can try to 
understand the pattern for all these variations and establish the 
one that should be learned. Moreover, forcing in this way it will 
create problems between native speakers. Thus, we focus our 
attention in the Quechua's grammar that is taught in Cusco-Peru: 
The dialect Qosqo-Qollao which belongs to Quechua-IIC [12]. 
All grammar rules are according to the "Academia Mayor de la 
Lengua Quechua (AMLQ)"1 which is the unique organization 
with the responsibility to propagate Quechua language. It is 
important to mention that as many other Native American 
languages, Quechua was transmitted from one generation to the 
following just by speaking. The reason of this affirmation is 
because the absence of writing resources. 
There are many ways of learning grammar such as showing the 
list of morphemes that form a word, or organizing a word within a 
sentence, or making the syntactical three of a word. There are 
natural language processing (NLP) tools that can help a person to 
understand the grammar through morphological and syntactical 
analyzers. Despite having NLP tools for understanding the 
Quechua's grammar, there is no web system for Quechua that 
combines them within a learning context. 
In section 2 will be presented the state of the art. After that, in 
section 4 we will describe the Quechua language, its structure and 
complexity. Then, a description of our web system is presented in 
section 5, including some screenshots of its performing. Finally, 
the last section exposes its implementation and testing. 
 

2. RELATED WORK 
Comparing with foreign languages, a very little work has done in 
the area of natural language processing and e-learning systems for 
Peruvian indigenous languages. Within NLP tools, Rios [12] 
developed a spell checker for Quechua which uses a 
morphological analyzer. Her morphological analyzer was 
developed in Foma [5]. Also, Rios developed a parallel Treebank 
Spanish-Quechua [13]. There exists also a program made in 
python called Antimorfo which uses finite state transducers. 
However, it only can be used by console. 
In other cases, Finite State Transducers (FST) are applied because 
it is possible to define a relation between a set of strings [6], like a 
machine that reads one string and generate another. It can be used 

                                                                 
1 http://www.mcultura.gob.pe/academia-mayor-de-lalengua- 

quechua 
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as a recognizer, generator and translator. So, the importance of 
FST in natural language processing tools and tutoring systems is 
relevant. For building FST, we need to define regular expressions 
which are structured into a formula in a special language that is 
used for specifying simple classes of strings [6]. 
Taking in consideration web based applications, there is E-
learning. It is the acquisition and use of knowledge distributed 
and facilitated primarily by electronic means. This form of 
learning currently depends on networks and computers, but likely 
evolves into systems consisting of a variety of channels and 
technologies. E-learning can take the form of courses as well as 
modules and smaller learning objects [3]. In this context, we have 
the Moodle platform which provides a wide range of types of 
activities like taking quizzes, managing communication through 
forums, video conferences and others. 
On other side, Intelligent tutoring systems (ITS) [9] enables 
learners to practice their skills by carrying our tasks with highly 
interactive learning environments. ITS are composed of three 
types of knowledge, organized into four separate software 
modules. The expert module is a computer presentation of a 
domain expert's subject matter knowledge (declarative 
knowledge) and problem-solving ability (procedural knowledge). 
Learner model is the level where the student interacts with the 
tutoring system. The model evaluates each learner's performance 
and his/her behavior in order to determine his/her level of 
knowledge, perceptual abilities, and reasoning skills. Instructional 
Model contains knowledge for making decisions about 
instructional tactics. It relies on the diagnostic processes of the 
learner model for making decisions about what, when and how to 
present information to a learner. 
We can see a clear example of what can we do for preserving a 
language using programming tools. A bolivian girl using Scratch 
[10] built an interactive tutor which contents Aymara's grammar, 
toy stories, parts of the body, riddles and songs. Also, there are 
web pages that show grammar structure, but they are static pages. 
There are videos in youtube which teach some grammar rules. 

3. CONTEXTUAL SITUATION OF 
INDIGENOUS LANGUAGES IN PERU 

Recently, the government of Peru emitted the Law 29735 in July 
2011 for preservation, development, revitalization, and use of 
indigenous languages for future generations. The law incorporated 
every distinct ethno linguistic variations as one of Peru's official 
languages. From the set of native languages in Peru, it has lost at 
least 37 native languages like Uro and Paquina, but even with that 
huge loss, there still remain 47 native languages in the country. 
Clearly, one example of the difficulty in reaching a consensus is 
the Quechua language. It has had an official alphabet since 1985, 
but there are many variations of the language throughout the 
mountainous areas where it is spoken. So far, two variations of 
Quechua have been recognized: Qollao and Chanka. The reason 
because we focus our work in Qollao dialect is because it belongs 
to Cusco-Peru while the Chanka's dialect belongs to Ayacucho-
Peru. 
Referring to propagation of Quechua language, The National 
Institute of Statistics and Informatics of Peru (INEI) made a 
census in 2007. It revealed that more than 4 million Peruvians 
belong to ethnic groups that still use their native language. Out of 
that population, 83 percent spoke Quechua, 11 percent spoke 
Aimara, and 6 percent used another native language as their 

mother tongue [8]. So, the government has produced textbooks 
for teaching indigenous languages. Moreover, it manifests the 
importance of having more translations of documents to the 
indigenous languages and e-learning systems for assisting 
teaching process is fundamental for the survival of Peruvian 
native languages. Any kind of prevention of Peruvian languages 
from disappearing will help to retain Peruvian cultural integrity 
because language diversity is linked to the expression of 
individual and collective identity, as well as a different way of 
conceiving and describing reality. 

4. QUECHUA LANGUAGE 
Among the Quechua language we have two branches: Quechua I 
and Quechua II. This last one has three dialects A, B and C. 
Within these dialects we have variants and Qosqo Qollao belongs 
to Quechua-IIC, spoken in Cusco-Peru [12]. Quechua is an 
agglutinative language where morphemes are postponed to the 
root forming a word. The Quechua's grammar is composed of four 
parts: morphology, syntax, phonology and orthography. Our 
intention is to cover morphology and syntax. Morphology [1] is 
concerned with the form and lexical meaning of a word and 
syntax deals with the word structure in sentences and phrases. 
Furthermore, morphology directly interacts with syntax through 
inflection in terms of agreement or case marking [11]. It is 
necessary to keep in mind the two level rules of morphology, 
consisting of a lexicon and a phonemic surface representation [7]. 
We will use five categories: verbs, nouns, adverbs, adjectives and 
pronouns. Verbs are declined to form other verbs and to conjugate 
we add suffixes as show in table 3. Nouns are declined, showing 
case and number. We illustrated the case in table 2. It must be said 
that some suffixes must be postponed in a certain order. For 
example, when we say warmikunapaq (for women) is correct, but 
warmipaqkuna is incorrect. Here, the consideration of sequence 
of these two suffixes kuna and paq is relevant. 
 

Table 1: Identification of subject and object 
Subject noqa(I) tayta(father) wasi(house) 
Object warmita paywan (he) Brasilman 

 
Table 2: Case example 

Noun wasi(house) qolqe(money) killa(moon) 

Case manta rayku pi 

Noun+Case wasimanta qolqerayku killapi 

4.1. Structure 
It is important to know the basic structure of the sentence which 
will be registered in our rules for the context free grammar (CFG) 
[6]. The basic structure of a sentence is subject-Object-Verb. The 
identification of the subject can be a pronoun, name of person, 
thing or animal. The object is identified by morphemes like -ta,-
wan and man which are postponed to the subject.  
To identify a verb, we need to know the morphemes that can be 
postponed to a verb. In the following Table 3 we present the 
conjugation of the verb 'munay'(love). 

4.2. Complexity 
Due to a Quechua is a highly agglutinative language. A noun can 
be categorized as a subject or object. Within subject it can be 
categorized as common, proper, or compound. Similarly, verb 
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may be declined to be an adjective. However, some suffixes are 
not applied to certain verbs as showed in Table 4. The complexity 
of the sentence is when each word has many suffixes we have to 
determine the function is completed in the sentence according to 
the suffixes. 
 

Table 3: Conjugation of Verb munay (love) 
 Past Present Future 
Noqa Munarani munani munasaq 
Qan Munaranki munanki Munanki 
Pay Munaran munan Munanqa 
Noqanchis munaranchis munanchis munasunchis 
Noqayku Munarayku munayku munasaqku 
Qankuna munarankichis munankichis munankichis 
Paykuna Munaranku munanku munanqaku 

 
Table 4: Complexity 

Verb adjective Adjective 
munay munaycha 

(pretty) 
munasqa(dear) 

 
qelqay - qelqasqa(written) 

 

5. OVERVIEW OF THE SYSTEM  
The web system is composed of two main parts: The student 
interface where the user interacts with lessons of Quechua's 
grammar (Student Module), and the interface where the teacher 
inserts new material according to the category to be taught 
(Instructor Module). Internally, in the server side it runs a third 
module (Expert Module) which contains grammatical rules. We 
choose these structure for simulate ITS, even though it has not the 
capability of advising in a smart way what students should 
improve in their learning. 

5.1. Expert Module 
In this module, we describe the process of establish the grammar 
rules and the generation of the executable FST. First, we choose 
one of the categories and register a new lexicon. After that, we 
register the grammatical rules, obtained from [2, 4, 14]. Then, it is 
generated the FST with Foma and stored in the server. Foma has 
functions of analyzing and generating a word, which will be used 
when the server requests it. Then, we made it reviewed by an 
expert. In this case, the expert is a teacher member of AMLQ who 
verifies the correctness of rules and lexicons. This verification is 
done before uploading to the server. 

5.2. Instructor Module 
This module corresponds to the part of register and updates the 
content of the lessons and exercises. We structured it in two parts, 
a basic level and intermediate level. In the basic level, we restrict 
the instructor to upload examples and exercises. In the 
intermediate level, the instructor can add new lessons to each 
category, definitions within the lessons, and exercises. For 
inserting content, we use the CKEDitor2 which allows defining 
some functions in order to let the instructor just to apply it. For 
example in Figure 1, we want to outstand the importance of the 
morpheme paq and man, so we use the icon that has the sun 
image. This icon will produce the intermittent effect over the word 
which will be shown in the student module. 
                                                                 
2 http://ckeditor.com/ 

 

 
Figure 1: CKEditor 

 

 
Figure 2: Example tab 

 
Each lesson that is registered, the instructor must select a label 
which is configured in a table of labels used by the expert. Also, 
the teacher has a section to check commentaries given by users. 
Thus, the teacher can improve their content about exercises and 
lessons to be more explicit. 
 

5.3. Student Module 
The student module contains. It is organized in lessons, practice, 
vocabulary, and syntactic analyzer. In the lessons, it contains three 
tabs which are definitions, examples and exercises. In the 
exercises, we define two types one is to fill space blanks and the 
other is a multiple choice. When the student completes the 
exercise, the answer is sent to the server which analyses each 
word of the answer and check  if it is correct or not. In that 
process, it is used the morphological analyzer and generator for 
evaluating the answers. For each answer, the FST takes as input 
the word and the label, corresponding to lesson that is being 
attended, and analyzes or generates the word depending of the 
exercise. Then, it compares the FST result against the answer and 
stores the result. After that the server sends the results and in the 
user interface is shown the score of the exercise as illustrated in 
Figure 3. Also, their punctuation is stored, letting to keep track of 
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the performance of the user in each lesson. So, every time that the 
user signs in, the system shows the user status which is illustrated 
in Figure 6. The practice tab contents the two games which are the 
memory game, shown in Figure 5, and the meaning match game. 
For the vocabulary tab, the user searches the meaning of a word, 
and the system show the possible meaning. The vocabulary table 
contains 3000 words with their respective meaning. The last tab 
contains the syntactic analyzer, which shows the structure of a 
word as a tree as seen in Figure 4. 
 

 
Figure 3: Exercise example 

 

5.4. Architecture and system’s functionality 
 
The systems functionality consists of five main functional entities 
which are register class theory, register class exercise, practice 
grammar, practice vocabulary, register member. The first two are 
oriented to be used by a teacher and the remaining, by the user. 
The architecture is organized around a set of server-side 
components. These components are learning, morphological, 
syntactic, admin, user controller, dbquechua and FST. 
The learning controller receives the client request and select what 
controller is required such as admin, user or morphological. If the 
request is to qualify an exercise, the morphological controller is 
invoked. If the request is to analyze a sentence, the syntactic 
controller is invoked together with the morphological controller. 
If the request is to retrieve or record information in the database, 
then the learning controller is invoked. Only the user controller 
has access to syntactic controller. The morphological analyzer 
invokes the FST to process the word. Finally the web browser 
component, which is on the client side, sends the request to the 
server. 
 

 
Figure 4: Syntactic Analyzer 

 

6. IMPLEMENTATION AND 
ASSESSMENT 

The morphological analyzer was tested according to the 
grammatical rules. We present the analysis in Table 5. For 
example the verb mijun is analyzed and show the structure that is 
shown as miju+Vprim+Indicativo+Presente+3ra.Sg. 
Vprim means that is composed of one root. Indicativo means the 
classification of the verb. Presente means the tense of the verb. 
The term 3ra.Sg is the subject of the verb. Words are analyzed in 
this way. According to the input the FST will show the structure. 
Sometimes a word can have two or more structures, because it can 
be in many classifications such as allin. And these results are in 
accordance with AMLQ. 
 

Table 5: Results of morphological analyzer 

Input Word Output 
noqa noqa+Pronom+Personal+1ra.Sg 
mijun miju+Vprimi+Indicativo+Presente+3ra.Sg 
paykuna paykuna+Pronom+PErsonal+3ra.PI 
pujllani pujlla+Vprimi+Indicativo+Presente+1ra.Sg 

 
We present the analysis of sentences in Table 6. The interpretation 
of the output is that each word appears with syntactic category 
labels, which is correct according to AMLQ. 
 

Table 6: Results of syntactic analyzer 

Input 
Sentence Output 

Noqa 
alqoyman 
pujllani 

[QS[S noqa][P[O alqoyman][V pujllani]]] 

Waldircha 
aychata mijun [QS[S Waldircha][P[O aychata][V mijun]]] 

Paykuna allin 
mijun Verb and gender do not correspond. 
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Figure 5: Memory game 

 

 
Figure 6: User Status 

 
For example the label S means substantive, P is predicate, V is 
verb, O is object. Also, we can see that one sentence is not 
syntactically correct because paykuna is plural and mijun is a 
verb conjugated in singular. 
In the phase of implementing, we consider the principles of 
designing interface because it is important to capture the attention 
of the user with a good combination of colors and styles. Thus, we 
integrate the morphological and syntactical analyzer into web 
environment.  
The user testing took place together to fifteen children under 
twelve years old who already have taken some computer lessons 
which gave them basic knowledge of computer interaction and 
they can operate a web system. We choose this age because in our 
country children who are in the last year of elementary school 
start to receive lessons of Quechua. We use the system to practice 
and reinforce what they have learned. 

The structure of testing is divided in measuring the performance 
and grade of satisfaction of children. So, we developed some 
questions structured in a survey that was given to children. The 
Figure 7 shows a summary of results obtained. 
During the test application we have appreciate a special 
enthusiastic in children when they interacted with games because 
facial expressions shown happiness of getting points. Another 
thing we have noticed after the test application was some 
interventions of children that asked us about including some other 
alternatives in the teaching process like voice to help them in the 
pronunciation and more games. 
According to the previous questionnaire and observations, we 
realized that it is needed to implement more communicative 
approaches like helpers as kind of assistance, and a section where 
teacher can clarify exercises. 
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Figure 7: User Status 

Furthermore, the web system was tested by experts in linguistics 
who teach Quechua. Their opinions validate the dialect studied, 
and they suggested including all Quechua’s dialect variations. For 
that, we can implement a normalizer as a future work. In the 
context of system portability, it is accessible in the most known 
web browsers, and its interface is able to be resizable in mobile 
devices. 

7. CONCLUSION AND FUTURE WORK 
The web system for teaching Quechua's grammar was 
implemented towards provide a nice interface to the user 
considering the principles of human computer interaction. We 
believe that is one more step to recover the Inca's language. The 
system is based on a morphological analyzer and syntactic 
analyzer; both tools can be used in other tasks of natural language 
processing. Furthermore, a learning approach applied to teach 
grammar was successfully employed. We take advantage of the 
results achieved in these areas and adapt them to the eLearning 
context. 
The use of FST in the implementation of the morphological 
analyzer allows us to use it as a morphological generator as well. 
Needless to say, this method is effective in the construction of 
morphological analyzers. Also, the inclusion of a syntactical 
analyzer helps to show users how a Quechua sentence is 
structured. We expect that user of the system will be able to 
understand the way a sentence in Quechua is written, and make 
use of Quechua correctly. 
As a communicative approach, social plugins can be added to 
share knowledge and inquiries in order to engage users in 
learning. Also, users could customize the interface layouts to 
improve the way of interaction with the system. We are 
considering the integration of a mentor entity, which guide 
students learning and provide feedback about results, would 

enforce the system. This could be supported jointly to a speech 
tool for helping in the pronunciation of word and phrases in order 
to make the system interactive and useful. 
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ABSTRACT 
This paper presents a quantitative study about the state of 
infrastructure and the uses of the computer labs of state schools in 
Porto Alegre city. For the analysis we used information collected 
through an online questionnaire sent to all schools linked to the 
1st Regional Education Coordination, complemented with the 
reports obtained in the Technology Management System. The 
information provided by the schools were organized into three 
categories: the infrastructure of schools in terms of availability of 
physical resources and connectivity; the educational use of 
computer labs; and teachers formation to the use of the ICT in 
teaching practices. The analysis of the responses provided by the 
schools allowed the conclusion that beyond the availability of 
computer equipment in schools the main challenge to be 
overcome concerns the meanings and purposes of educational 
intervention with ICT, whose changes must be based on human 
networks that constitute new spaces for interaction and learning. 

RESUMO 
Este texto apresenta um estudo quantitativo sobre a situação de 
infraestrutura e usos dos laboratórios de informática das escolas 
da rede estadual do município de Porto Alegre. Para a análise 
foram utilizadas informações coletadas por meio de um 
questionário online enviado a todas as escolas vinculadas a 1ª 
Coordenadoria Regional de Educação, complementadas pelos 
relatórios obtidos no Sistema de Gestão Tecnológica. As 
informações prestadas pelas escolas foram organizadas em três 
categorias: a infraestrutura das escolas em termos de 
disponibilidade dos recursos físicos e conectividade; a utilização 
pedagógica dos laboratórios de informática; e a formação dos 
professores para o uso das TIC nas práticas pedagógicas. A análise 
das respostas prestadas pelas escolas possibilitou concluir que 
para além da disponibilidade dos equipamentos de informática nas 
escolas o principal desafio a ser superado diz respeito aos sentidos 
e propósitos da intervenção pedagógica com as TIC, cujas 
mudanças precisam estar baseadas em redes humanas que 
configurem novos espaços de interação e de aprendizagens. 

Palavras Chaves 
Inclusão Digital; Informática na educação; Políticas Públicas; 
Proinfo 

1. INTRODUÇÃO 
Na atualidade, as Tecnologias digitais estão presentes na execução 
da maioria das atividades cotidianas dos indivíduos, seja no 
trabalho, na vida pessoal, no lazer, ou simplesmente nos 
equipamentos que estão ao nosso alcance. As informações que 
nossa sociedade dispõe foram ou estão sendo digitalizadas. Assim, 
as pessoas e instituições são compulsoriamente levadas a inserir 
estas tecnologias aos seus processos de agir, pensar, conhecer e 
conviver caso desejam manter-se coetâneas ao nosso tempo. 

A escola é uma instituição milenar que por muito tempo esteve 
baseada em posições hierárquicas e inquestionáveis de 
transmissão de informações e conhecimentos. É importante 
destacar que desde a estrutura física da escola até organização e 
gestão da escola estão marcadas por escolhas tecnológicas. “Mas 
essas tecnologias não estão ligadas exclusivamente aos 
instrumentos, são por essência tecnologias sociais, pois expressam 
uma determinada cultura” [9]. Contudo, na atualidade, as 
tecnologias digitais são o epicentro de importantes e abrangentes 
transformações nas formas de comunicação, bem como na 
organização e distribuição das informações, gerando profundos 
impactos nas práticas educativas.  

A chegada dos computadores nas escolas é apenas um dos 
elementos desta transformação, muitas vezes insuficiente, na 
medida em que permanecem inacessíveis à comunidade escolar. 
Dúvidas, incertezas e medos sobre o uso do computador nas 
práticas pedagógicas precisam ser enfrentadas, de tal modo que a 
escola possa dar seus primeiros passos em direção às novas 
formas de aprender e ensinar que as TIC possibilitam. 

Diversas são as questões que precisam ser problematizadas 
quando se discute a inclusão digital das escolas públicas. Todavia, 
o foco deste estudo serão as questões referentes a disponibilidade 
dos recursos físicos nas escolas estaduais vinculadas a 1ª 
Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do Rio Grande do 
Sul e os usos que vem sendo feito destes recursos. Assim, buscou-
se identificar: quantos e quais as origens dos computadores que as 
escolas dispõem para o uso pedagógico? Quais as condições 
destes equipamentos? Como estão organizados e quais os tipos de 
usos vem sendo feitos? Quais as situações problema dificultam 
e/ou impedem a utilização dos espaços informatizados pelos 
professores? 

A proposição destes questionamentos tem por objetivo 
diagnosticar a situação dos Laboratórios de Informática das 
escolas estaduais da 1ª CRE, estabelecendo relações entre 
implantação das tecnologias na escola, os usos do computador 
como tecnologia educacional e a formação dos professores.  Neste 
sentido, foram destacados os seguintes objetivos específicos: 
Realizar um levantamento sobre a situação de uso e 
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funcionamento das salas de informática nas escolas; Verificar as 
formas de uso dos Laboratórios de Informática que vem sendo 
feito nas escolas; e identificar o nível de formação dos professores 
para o uso pedagógico dos computadores. 

A pesquisa utilizou a metodologia survey, tendo como dados 
primários da análise as informações obtidas por meio de um 
questionário online enviado para 243 escolas estaduais e de forma 
complementar foram usados os dados obtidos por meio de 
relatórios no Sistema de Gestão Tecnológica (SIGETEC), no qual 
o Governo Federal mantém uma base de dados sobre as políticas 
públicas na área tecnológica. 

As informações prestadas pelas escolas foram categorizadas em 
três seções: a primeira apresenta a infraestrutura das escolas em 
termos de disponibilidades dos recursos físicos e de 
conectividade; a segunda discute as questões referentes à 
utilização pedagógica destes recursos; para finalizar a terceira 
parte aborda a questão da formação dos professores para o uso das 
TIC nas práticas pedagógicas. 

As considerações finais do estudo expõem algumas conclusões 
que puderam ser propostas sobre o panorama da inserção da 
informática nas escolas estaduais da 1ª CRE, no qual está em 
destaque a necessidade de revisar e ampliar as propostas de 
formação de professores para o uso das tecnologias digitais nas 
práticas pedagógicas.  

2. INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: 
MODELOS DE ACESSO 

Diversas ações têm sido pensadas e realizadas para inclusão das 
escolas, especialmente as mantidas pelo poder público, neste 
mundo digital que vem sendo configurado. Acredita-se que acesso 
significativo às TIC não pode ficar restrito ao fornecimento de 
hardware, software e conectividade, visto que a inclusão digital 
compreende o complexo contexto de relações que envolvem os 
recursos físicos, digitais e sociais que possibilitam às pessoas 
utilizar satisfatoriamente estas tecnologias. 

O modelo mais simples e também mais limitado de acesso a TIC 
tem como foco a posse ou disponibilidade dos equipamentos, que 
se define em termos de acesso físico aos computadores. Este 
modelo é relativamente mais rápido e fácil de ser executado e 
avaliado, na medida em que requer um gasto único inicial e sua 
avaliação baseia-se numa divisão binária entre possuir os 
equipamentos ou não possuí-los.  

Apesar do elevado custo dos equipamentos, observa-se que este 
pode ser reduzido mediante programas de financiamento pelo 
poder público, no caso de aquisições individuais; ou a partir de 
licitações para grandes compras ou soluções multiterminal, como 
é o caso das políticas de informatização das escolas públicas. 
Outro elemento que amplia a redução de custos é a utilização de 
Software Livre, o que dispensa os altos gastos com as licenças dos 
Sistemas Operacionais e outros softwares. É importante 
considerar que, algumas vezes este modelo não prevê os gastos 
com manutenção e substituição do hardware, seus periféricos e 
suprimentos. 

Apesar do acesso físico aos computadores ser indispensável, este 
modelo de acesso não é suficiente para a promoção da inclusão 
digital, pois, segundo Warschauer “outras barreiras continuarão a 
desempenhar papel importante na promoção da desigualdade” 
[18]. Dentre as barreiras citadas pelo autor a questão de 
conectividade é um elemento de está em destaque, na medida em 

que sua falta limita o potencial de acesso e troca de informações 
nos dias atuais. 

Assim, um segundo modelo de acesso tem como foco a 
conectividade. Todavia a difusão deste modelo vem ocorrendo de 
forma mais lenta porque requer mudanças na infraestrutura de um 
contexto mais amplo, uma vez que é necessária a instalação de 
linhas de transmissão de eletricidade e de serviço de telefonia 
(seja via cabos de fibra ótica ou antenas de transmissão); e no 
contexto individual, implica em custos contínuos mensais para 
utilização destes serviços. 

Considerando estes dois elementos – equipamentos e 
conectividade –, Warschauer descreve os dois modelos mais 
básicos de acesso às TIC. Todavia, apesar da relevância da 
disponibilidade dos equipamentos informatizados e da conexão à 
Internet, o mais importante para efetiva inclusão digital e também 
social é a capacidade de usufruir destes meios. Neste sentido, o 
autor sustenta em sua argumentação a necessidade de um terceiro 
modelo baseado no letramento, o qual “inclui uma combinação de 
equipamentos, conteúdo, habilidades, entendimento e apoio social 
a fim de que o usuário possa envolver-se em práticas sociais 
significativas” [18]. 

Este modelo tem como base as teorias que definem letramento 
como a capacidade de utilizar socialmente a competência 
alfabética necessária para a leitura e a escrita, sendo que esta 
competência está intimamente associada ao contexto histórico, 
político e sociocultural.  

Dentre as semelhanças entre o acesso às TIC e o letramento está a 
íntima ligação de ambos com os avanços da comunicação humana 
e os meios de produção e difusão do conhecimento, visto que, 
“ambos envolvem não apenas a recepção de informação, mas 
também sua produção” [18]. 

Ao traçar paralelos entre a obtenção de letramento e de acesso à 
TIC, é fundamental compreendê-los como práticas sociais 
culturalmente contextualizadas que requerem variados recursos – 
físicos, digitais, humanos e sociais. Cada uma destas categorias de 
recursos contribui para o uso efetivo das TIC e, ao mesmo tempo, 
é responsável por ampliar e qualificar a exploração destes mesmos 
recursos. 

Se bem manejados, esses recursos podem fomentar um círculo 
virtuoso que promove o desenvolvimento e a inclusão social. Se 
insuficientemente manejados, esses elementos podem fazer parte 
de um círculo vicioso de subdesenvolvimento e exclusão. [18] 

Tendo presente a importância destes quatro recursos, o foco deste 
estudo será os recursos físicos, visto que ainda persistem questões 
sobre o acesso físico à informática e à Internet nas escolas 
públicas brasileiras. Neste sentido buscou-se fazer um 
levantamento dos recursos informatizados disponíveis nas escolas 
e identificar a situação de uso e funcionamento destes recursos 
nas práticas pedagógicas. 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

É importante destacar que as políticas públicas são elaboradas 
com o objetivo de promover a inclusão social e, 
consequentemente, impulsionar o desenvolvimento econômico da 
população. Assim, considerando as transformações da economia 
mundial provocadas pelo advento das TIC, a inclusão digital 
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ganhou importância nas ações governamentais e tornou-se pauta 
de políticas públicas que tem com o objetivo: 

“garantir que os cidadãos e instituições disponham de meios e 
capacitação para acessar, utilizar, produzir e distribuir 
informações e conhecimento, por meio das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC), de forma que possam participar 
de maneira efetiva e crítica da sociedade do conhecimento” [2]. 

Neste sentido, muitas políticas são implementadas pelos diversos 
ministérios do Governo Federal, de modo a viabilizar a inclusão 
digital da população brasileira. As ações governamentais que vem 
sendo desenvolvidas incluem projetos de acesso às tecnologias 
por meio do incentivo e financiamento para aquisição de 
computadores, criação de telecentros comunitários; programas de 
ampliação do acesso à internet em banda larga no País; e 
programas voltados para a inclusão Digital nas Escolas públicas 
brasileiras. 

As políticas públicas que buscam garantir o acesso à informação 
neste mundo digitalizado são fundamentais e urgentes, “o que 
implica pensarmos em soluções coletivas e públicas, e não apenas 
no acesso individualizado nas residências” [7]. Considerando o 
tema e os objetivos deste estudo, iremos apresentar de forma mais 
detalhada as políticas públicas de inclusão digital das escolas e 
suas práticas.  

 Segundo Valente “no Brasil, as políticas de implantação da 
Informática na escola pública têm sido norteadas na direção da 
mudança pedagógica” [17]. Neste sentido, além da 
disponibilização de equipamentos e infraestrutura, os projetos do 
Governo Federal têm como objetivo a formação de recursos 
humanos para a inserção das tecnologias digitais nas práticas 
pedagógicas e o desenvolvimento de softwares e conteúdos 
digitais. 

Dentre as políticas públicas nacionais voltadas para a educação e 
a inclusão digital, destaca-se o Programa Nacional de Informática 
na Educação (ProInfo) pela dimensão dos seus objetivos e pela 
abrangência de suas ações e resultados. Outra iniciativa do 
Governo Federal nesta área é o Projeto Um Computador por 
Aluno (UCA). Desde 2005, estão sendo realizadas pesquisas e 
experiências piloto sobre o uso de computadores portáteis de 
baixo custo na educação como estratégia para a melhoria da 
qualidade na educação pública brasileira. [6] 

3.1. ProInfo: Descrição e Ações 
O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) foi 
criado em 1997 pelo Ministério da Educação (MEC). Este 
programa educacional tem como objetivos: “melhorar a qualidade 
do processo de ensino-aprendizagem”, “possibilitar a criação de 
uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares mediante 
incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas 
escolas”, “propiciar uma educação voltada para o 
desenvolvimento científico e tecnológico” e “educar para uma 
cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida” 
[1].  

As ações do ProInfo dividem-se em três vertentes: implantação de 
ambientes tecnológicos nas escolas públicas de educação básica; 
capacitação dos professores, gestores e outros agentes 
educacionais; e oferta de recursos digitais e conteúdos 
educacionais. Em contrapartida, Estados, Distrito Federal e 
municípios devem garantir a estrutura adequada para receber os 

laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e 
tecnologias. 

A partir do ProInfo, o MEC firmou também parcerias com os 
governos estaduais e municipais, para a criação dos Núcleos de 
Tecnologia Educacional (NTE), espaços autônomos e flexíveis 
para atender as peculiaridades da região que atendem. Assim, os 
NTE são “estruturas descentralizadas, estaduais e municipais, de 
apoio ao processo de informatização das escolas, auxiliando tanto 
no processo de incorporação e planejamento da nova tecnologia, 
quanto no suporte técnico e capacitação dos professores e das 
equipes administrativas das escolas” [8]. 

Os NTE dispõem de equipe interdisciplinar que desenvolvem e 
articulam ações e projetos de formação continuada de professores 
envolvendo as novas tecnologias. Seu objetivo principal é 
sensibilizar e motivar professores para a incorporação das 
tecnologias de informação e comunicação em suas práticas 
pedagógicas, bem como nos Projetos Político-Pedagógicos das 
escolas públicas. Faz parte das atribuições dos NTE estruturar e 
desenvolver um sistema de formação continuada que privilegie e 
possibilite a incorporação das novas tecnologias à experiência 
docente de cada um, visando a transformação de suas práticas 
pedagógicas.  

Uma das ações executadas pelo programa é a distribuição e 
instalação dos equipamentos para a criação de laboratórios de 
informática nas escolas públicas brasileiras. Segundo dados do 
Balanço de governo 2003-2010, até o ano de 2010 foram 
beneficiados 64.629 estabelecimentos educacionais urbanos e 
rurais [2].  

Atualmente, a composição dos laboratórios de informática 
instalados nas escolas pelo ProInfo inclui um servidor de rede, um 
roteador wireless, quinze estações de trabalho e uma impressora, 
além de duas estações para área administrativa. São chamadas 
estações de trabalho a solução multiterminal adotada pelo MEC 
que “que consiste em ligar vários monitores e seus respectivos 
teclados e mouses em um único gabinete e pode ser utilizado por 
inúmeras pessoas simultaneamente e independentemente” [16]. 
Assim, um computador (Unidade central de Processamento – 
CPU) poderá estar ligado a até três monitores, mouses e teclados, 
que serão utilizados de forma independente, ou seja, cada escola 
receberá oito CPU que atenderão dezessete terminais de acesso, 
cada um contendo monitores, mouses, teclados e fones de ouvido 
com microfone. 

No que diz respeito ao fornecimento de equipamentos, além dos 
laboratórios o MEC financiou o desenvolvimento de um projetor 
multimídia interativo. Este equipamento, cuja patente foi 
solicitada pelo MEC, é distribuído às escolas públicas, mas 
também poderá ser adquirido pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal com recursos próprios. 

Além da distribuição de equipamentos existe a preocupação de 
garantir a conectividade às escolas públicas. Neste sentido, em 
2008, foi criado o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) 
com o objetivo de possibilitar o acesso à rede mundial de 
computadores em todas as escolas públicas do país.  Para tanto foi 
assinado um termo com operadoras de Telefonia Fixa, para a 
instalação de infraestrutura de rede para conexão à internet em 
alta velocidade em todos os municípios brasileiros e conexão 
gratuita para todas as escolas públicas urbanas, até 2025 [3] 

A segunda vertente de ação do ProInfo refere-se a capacitação dos 
professores, gestores e outros agentes educacionais que atuam nas 
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escolas públicas brasileiras. Para tanto, existe um programa de 
formação voltada para o uso didático-pedagógico das TIC 
chamado ProInfo Integrado. Este programa é o responsável pela 
elaboração de três cursos – Introdução à Educação Digital, 
Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC e 
Elaboração de Projetos – que são oferecidos aos professores nos 
Núcleos de Tecnologia Educacional.  

Como ação que complementa a distribuição de equipamentos e a 
formação dos profissionais da educação, o ProInfo é responsável 
pela disponibilização de conteúdos digitais educacionais. Esta 
oferta tem sido realizada por meio da Internet e Televisão como é 
o caso do canal e portal TV Escola, do Portal do Professor, do 
Domínio Público e do Banco Internacional de Objetos 
Educacionais.  

3.2. Projeto Estadual de Informática na 
Educação 

Considerando que as diretrizes do ProInfo preveem que sua 
implantação deve ocorrer em regime de estreita colaboração entre 
o MEC e as Secretarias Estaduais de Educação, as ações do 
Estado do Rio Grande do Sul no que se refere à Informática na 
Educação estão vinculadas a este programa, que conta com um 
coordenador estadual. 

Uma das ações previstas pelo ProInfo foi a criação dos NTE que 
deveriam ser “instalados em dependências físicas já existentes”, 
definidas conjuntamente pelo MEC, Secretarias Estaduais de 
Educação e municípios. Inicialmente, em 1998, foram criados 
onze núcleos pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul 
(SEDUC), sendo um na capital e dez no interior, e somente em 
2003 este número foi ampliado para abranger todas as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Atualmente a 
Secretaria de Educação mantem trinta NTE, vinculados ao setor 
pedagógico de cada uma das CRE. O foco do trabalho é 
eminentemente pedagógico, voltado para a formação continuada 
de professores da rede estadual de ensino. 

Segundo o Projeto Estadual de Informática na Educação, as ações 
da Secretaria de Educação têm como objetivos: “educar para a 
cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida 
e interdependente”, “criar novas formas de construção do 
conhecimento nos ambientes escolares, através do uso adequado 
das novas tecnologias da informação e da comunicação” e 
“disseminar as tecnologias de informática nas escolas públicas de 
maneira a possibilitar um alto padrão de qualidade na educação e 
a modernizar a gestão escolar” [11] 

Para tanto, a Secretaria de Educação elaborou alguns projetos 
para atuação específica do governo estadual. Um destes é o 
Projeto Sala de Aula Digital, implementado durante o Governo 
Yeda Crusius, que visava promover a utilização dos recursos 
tecnológicos nas práticas pedagógicas e processos de 
aprendizagens nas escolas rede estadual. Este projeto, entre 2008 
e 2009, instalou 534 novos laboratórios de informática nas escolas 
estaduais, incluindo a aquisição de computadores, mobiliário e 
implantação de redes elétrica e lógica adequadas [10; 12]. 

Atualmente, a SEDUC está implementando o projeto Província de 
São Pedro que até 2014 irá disponibilizar um computador por 
aluno e professor das escolas de Ensino Fundamental [14]. Este 
projeto pretende englobar as ações relacionadas às TIC na 
educação que vem sendo desenvolvidas pela SEDUC, tanto nas 
ações vinculadas ao MEC (ProInfo e Projeto UCA), quanto nos 

projetos e programas propostos anteriormente pela própria 
secretaria.  

O principal foco do Projeto Província de São Pedro é a 
implantação da modalidade de acesso Um para Um. Inicialmente 
as escolas beneficiadas por este projeto estão localizadas em de 
zonas de fronteira com o Uruguai (este país possui um projeto 
semelhante chamado Ceibal) e regiões de Territórios da Paz [13]. 

A justificativa do projeto sustenta-se no argumento de que “a 
disseminação de projetos educacionais prevendo a distribuição de 
um laptop para cada aluno e conexão à Internet baseia-se, 
fundamentalmente, na expectativa de que essas tecnologias 
digitais potencializem os resultados da educação escolar ao 
melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem” [14] 

Atualmente, a 1ª CRE possui três escolas incluídas neste projeto, 
pois já faziam parte de projetos anteriores – duas faziam parte do 
Projeto UCA, desenvolvido pelo MEC em parceria com a SEDUC 
e outra já estava em processo de implantação do projeto Escola 
Digital, que havia sido proposto anteriormente pela Secretaria 
Estadual. A previsão é que outras oito escolas da 1ª CRE sejam 
inseridas no projeto e recebam um computador para cada aluno, 
até 2014. 

4. ESCOLHAS METODOLÓGICAS 
Ao considerar que a contextualização e compreensão da inserção 
das TIC na Educação requer a caracterização da situação das 
escolas em termos da disponibilização recursos físicos e digitais, 
torna-se necessária sua expressão em dados quantitativos. Sendo 
assim, esta pesquisa utilizou-se dos métodos quantitativos de 
coleta de dados e análise para buscar indícios que ajudem a 
formular respostas sobre as questões que propomos. Cabe destacar 
que dados quantitativos e qualitativos são complementares, o que 
significa dizer que nas análises e inferências houve a necessidade 
de uma articulação destas abordagens.  

Tendo em vista a dificuldade e impossibilidade de alcançar todas 
as escolas estaduais de Porto Alegre no tempo disponível para 
realização da pesquisa, o método Survey apresenta-se como um 
instrumento eficaz para o estudo de uma amostra.  

Neste estudo utilizamo-nos desta abordagem de pesquisa para 
descrever e caracterizar a situação do conjunto das escolas 
estaduais, identificando semelhanças e diferenças que permitem 
fazer algumas asserções explicativas e propositivas sobre a 
situação da inclusão digital das escolas de Porto Alegre mantidas 
pelo governo estadual. 

Para a coleta de dados foi encaminhado um questionário online 
para os correios eletrônicos de 243 escolas estaduais de Porto 
Alegre. Conforme informações da Secretaria de Educação do Rio 
Grande do Sul, a 1ª Coordenadoria Regional de Educação abrange 
o município de Porto Alegre e tem sob sua responsabilidade 257 
escolas estaduais. Deste total três são de Educação Infantil, quatro 
são Indígenas e sete são Núcleos de Educação de Jovens e 
Adultos. Para realização desta pesquisa optou-se por excluir as 
escolas de Educação Infantil e os Núcleos de Educação de Jovens 
Adultos, tendo em vista as especificidades e particularidades 
destas modalidades de ensino. As Escolas Indígenas não 
participaram pela ausência de informações para contato, visto que 
no website da Secretaria de Educação não consta o endereço, nem 
número de telefone das mesmas. A definição da amostra não foi 
definida a priori, mas a partir das respostas obtidas foi avaliada 
sua representatividade em relação ao total.  
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Solicitou-se que o preenchimento do questionário fosse realizado 
preferencialmente por um representante da equipe diretiva da 
escola, porém não foi colocado impedimento para que professores 
ou funcionários o fizessem. Assim, uma das questões iniciais, 
solicitava a identificação da função do respondente, cujas opções 
eram diretor, vice-diretor, supervisor, orientador, professor, 
secretário ou outro (neste caso, a função deveria ser especificada). 

As questões do instrumento utilizado nesta pesquisa foram 
elaboradas a partir de um formulário para caracterização das 
escolas atendidas pelos NTE, elaborado pelo Departamento 
Logística e Suprimentos que é responsável pelas Tecnologias da 
Informação e Comunicação na Secretaria de Educação do Estado 
do Rio Grande do Sul. Inicialmente, foi elaborada uma versão 
para uso no NTE, a qual serviu de teste e validação do 
instrumento desta pesquisa. 

A versão do questionário utilizada no presente estudo 
compreendeu um total de trinta questões divididas em quatro 
partes, sendo dezessete questões fechadas e treze questões abertas. 
Por tratar-se de um questionário online, não foi possível coletar 
assinaturas no termo de consentimento informado, que foi 
substituída por uma questão sobre a autorização para o uso das 
informações nesta pesquisa, incluída nesta primeira parte do 
mesmo. Além disso, o termo de consentimento foi enviado como 
anexo no e-mail para as escolas e disponibilizado por meio de um 
hiperlink no próprio questionário.  

A primeira parte do questionário, com oito questões obrigatórias, 
compreendeu a identificação da escola, da função da pessoa que 
prestou informação, dos níveis de ensino, do número de alunos 
que a escola atende e da existência de projetores multimídia e 
computadores para o uso com alunos. A identificação da escola 
serviu apenas para o controle das escolas participantes, de modo a 
evitar a duplicidade de respostas e permitir o envio de novas 
solicitações para as escolas que não haviam prestado informações.  

A segunda parte abarcou dois grupos separados de questões, para 
os quais o respondente seria direcionado conforme sua resposta à 
questão sobre a existência de computadores para o uso com 
alunos na escola. Em caso de resposta afirmativa, seria 
direcionado para um conjunto de treze perguntas sobre a 
infraestrutura, as condições de acesso e tipos de recursos 
utilizados, bem como as dificuldades e problemas enfrentados 
pela comunidade escolar. Em caso de resposta negativa, seria 
direcionado para duas questões sobre os motivos para a falta de 
computadores para o uso com alunos e ações que a escola tenha 
realizado para reverter esta situação. 

A terceira parte, contendo cinco questões obrigatórias e uma 
opcional, estava voltada para a formação dos professores em 
relação ao uso das Tecnologias Digitais e, portanto, também 
buscou verificar o conhecimento sobre o trabalho do NTE em 
cursos voltados para os professores da rede estadual. 

A última parte incluía apenas uma questão aberta e opcional para 
o respondente incluir outras informações que julgasse pertinente. 

O suporte para o questionário online foi o aplicativo Google 
Docs, utilizado para a construção e encaminhamento do 
questionário e armazenamento das respostas em uma planilha. A 
escolha desta ferramenta web justifica-se pela gratuidade do 
serviço e pela possibilidade de agilização do processo de 
aplicação dos mesmos, na medida em que evita o deslocamento do 
pesquisador até os diferentes locais onde se encontram os 
participantes da pesquisa. Assim, o emprego deste recurso 

contribuiu significativamente no processo de pesquisa ao 
viabilizar economicamente a coleta dos dados, pois considerando 
o número de escolas, a aplicação impressa e presencial dos 
questionários limitaria o alcance e prejudicaria sua realização 
[15]. 

A utilização do Google Docs deve ser avaliada pelo pesquisador, 
considerando seus objetivos e o público alvo da pesquisa, na 
medida em que para responder o questionário é imprescindível o 
“acesso a computadores ou outros equipamentos conectados à 
Internet” [15]. Outros pontos a considerar na opção dos 
questionários online, também destacado por estes autores, 
referem-se à taxa de retorno, que pode ser baixa e à falta de 
orientação adicional para as dúvidas que podem surgir durante o 
preenchimento das questões. 

Para contornar, a baixa taxa de retorno dos questionários foi 
necessária à utilização de outros meios de comunicação, dentre 
eles destacam-se os contatos com professores que atuam nas 
escolas, realizado presencialmente e através de redes sociais; o 
contato por telefone diretamente com as escolas; e a solicitação de 
encaminhamento do questionário online pela 1ª Coordenadoria 
Regional de Educação. 

Para auxiliar na análise dos dados, foi utilizado de forma 
complementar os relatórios gerados no Sistema de Gestão 
Tecnológica (SIGETEC). Neste banco de dados online é possível 
realizar consultas sobre diversos programas do Governo Federal, 
dentre os quais está o ProInfo e o Programa Banda Larga nas 
Escolas (PBLE). Sendo assim, para complementar os dados 
obtidos através do questionário, foram utilizados dois relatórios 
utilizando o formulário de consultas de Distribuição por Programa 
e Contrato. O primeiro relatório refere-se à distribuição de 
equipamentos pelo ProInfo e o segundo a inserção das escolas no 
PBLE, em ambos foram usados como critérios de pesquisa o 
município de Porto Alegre, dependência administrativa estadual e 
como tipo de entidade as escolas. Neste sistema também foram 
realizadas consultas específicas para explorar melhor a situação de 
algumas escolas, cujas informações prestadas por meio do 
questionário deixaram dúvidas em relação à vinculação com as 
ações do ProInfo.  

Considerando que identificação da escola no questionário serviu 
unicamente para permitir um controle sobre as escolas 
participantes, a divulgação dos resultados é feita de forma 
agregada para garantir a confidencialidade e privacidade das 
informações coletadas.  Para manter o anonimato das escolas, 
serão utilizadas letras para denominar aquelas que tiverem as 
informações prestadas transcritas ao longo deste texto.  

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  
Compreender a situação das escolas em relação às TIC implica 
conhecer suas condições de infraestrutura e acesso aos recursos 
físicos e digitais. 

O questionário elaborado para coleta de dados desta pesquisa foi 
enviado para 243 escolas, sendo que 98 responderam, 
representando uma taxa de retorno de 40,3%. Os questionários 
foram respondidos, em sua maioria por representantes da equipe 
diretiva (diretores, vice-diretores e supervisores). Quanto à 
disposição geográfica das escolas que retornaram o questionário 
houve uma boa distribuição geográfica das escolas respondentes. 
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5.1. Sobre os recursos físicos e conectividade 
Segundo informações coletadas por meio do questionário, apenas 
três escolas não possuem computadores para uso dos alunos ou 
laboratório de informática, sendo que a principal origem dos 
computadores é o ProInfo (84% das escolas respondentes). Das 
95 escolas que informaram possuem computadores, apenas quinze 
informaram não possuir computadores vindos do MEC/ProInfo. 
Quanto às demais fontes de origem dos computadores, 36 escolas 
informaram ter recebido da Secretaria de Educação, onze escolas 
receberam doações de empresas privadas e/ou públicas e três 
informaram que houve aquisição de equipamentos para o 
laboratório de informática com verba da própria da escola.  

Aqui foram considerados apenas os computadores para o uso 
pedagógico, tendo sido ignorado as quantidades inferiores a três 
máquinas como adquiridas com verba própria ou enviadas pela 
SEDUC, as quais foram informadas por algumas escolas. Estas 
quantidades foram suprimidas tendo em vista que na questão onde 
deveriam descrever a organização dos computadores a maioria das 
escolas informou que de dois a três computadores estavam 
dispostos nos setores administrativos.  

No relatório de distribuição de equipamentos do ProInfo, foram 
encontrados 295 registros para escolas estaduais do município de 
Porto Alegre. Este relatório compreende as distribuições 
realizadas desde janeiro de 1998 até agosto de 2012. O número 
superior ao total de escolas estaduais justifica-se pela ocorrência 
de mais de uma distribuição para algumas escolas. Assim, 
excluindo-se as repetições, o número de escolas contempladas 
pelo ProInfo cai para 235, número que corresponde a 91% das 
escolas estaduais da 1ª CRE. 

A partir destes dados, podemos concluir que apenas 22 escolas 
estaduais de Porto Alegre nunca foram contempladas por este 
programa do MEC. É necessário considerar que algumas escolas 
receberam os computadores há mais de quatro anos e que, sem a 
manutenção adequada, os mesmos podem estar sucateados.  

Confrontando os dados obtidos por meio do questionário com as 
ocorrências do relatório de distribuição de equipamentos do 
ProInfo, observou-se a falta de informação dos gestores das 
escolas pesquisadas em relação às origens dos equipamentos que 
dispõem. Das 98 escolas que preencheram o questionário desta 
pesquisa, apenas cinco escolas não foram contempladas com 
computadores do ProInfo. Ou seja, dez escolas que informaram 
não ter recebido computadores do ProInfo, figuram no relatório 
de distribuição de equipamentos deste programa. Além disso, as 
três escolas que informaram não ter laboratório de Informática 
também constam neste relatório, conforme será discutido no final 
desta seção. 

A quantidade de equipamentos por escola é bastante diversificada 
e varia entre 9 e 310 computadores. Apenas duas escolas possuem 
mais de 50 máquinas, uma delas trata-se de uma escola técnica 
que oferece cursos na área de eletrônica e eletrotécnica, sendo que 
mais da metade dos 300 computadores foram adquiridos com 
verba própria da escola e estão distribuídos em 12 laboratórios; a 
outra escola possui um laboratório de Informática com 28 
máquinas e os outros 282 para uso individual dos alunos, pois 
está inserida na fase piloto do projeto Província de São Pedro da 
SEDUC, já mencionado no capítulo 2 deste trabalho. Excluindo 
estas duas escolas, a média é de 20 computadores por escola. 
Assim, tendo em vista que a média de alunos por turma varia entre 
25 e 30 alunos, a quantidade de equipamentos que as escolas 

dispõem para o uso pedagógico não permite o uso individualizado 
dos computadores, ou seja, as atividades devem ser realizadas em 
duplas ou em tempos alternados. 

De modo geral, os computadores estão instalados em uma sala 
específica, dispostos em bancadas organizadas em círculo, em 
forma de U, em filas ou em de ilhas com duas ou três máquinas. 
Uma escola também dispõem de alguns computadores no hall da 
escola para o uso individualizado dos alunos e seis escolas 
informaram que possuem um pequeno número de computadores 
para o uso dos alunos na biblioteca, enquanto duas escolas 
transformaram a biblioteca num espaço informatizado.  

No que diz respeito às condições de infraestrutura e dos 
equipamentos de informática 62 escolas informaram que é boa, 
pois possui computadores novos e sala bem montada; 27 escolas 
descreveram como “Razoável: computadores antigos porém 
funcionando”; apenas uma escola descreveu como “Ruim: 
computadores antigos e sala em condições precárias”. Conforme 
pode ser visualizado no gráfico (Fig.1) que segue a maioria das 
escolas respondentes considera sua infraestrutura adequada.  

 
Figura 1. Gráfico exibindo a classificação das condições de 

infraestrutura e dos equipamentos. 
 
As escolas que assinalaram a alternativa “outros” foram incluídas 
na categoria “Ruim: computadores antigos e sala em condições 
precárias”, pois, conforme evidencia a transcrição abaixo, 
relataram problemas de funcionamento das máquinas e da 
conexão com a Internet, destacando a dificuldade que as escolas 
enfrentam em relação à manutenção.  

Apesar de algumas escolas relataram problemas de conectividade, 
92% das escolas respondentes possuem conexão banda larga com 
a Internet, sendo que duas também possuem conectividade 3G e 
uma escola possui apenas conexão 3G. Apenas cinco escolas não 
possuem acesso, duas delas por falta de infraestrutura na região da 
escola. 

Conforme dados do relatório de distribuição de equipamentos do 
SIGETEC, 235 escolas de Porto Alegre já foram contempladas 
pelo PBLE. Este programa prevê que, a partir de 2011, a conexão 
tenha velocidade mínima de 2 Megabit por segundo (Mbps) “no 
sentido Rede-Escola (download) e pelo menos um quarto dessa 
velocidade ofertada no sentido Escola-Rede (upload)” [3]. 

Entretanto é preciso considerar que esta conectividade pode ser 
bastante limitada, pois “ao falarmos em escola conectada, 
podemos estar a nos referir a um computador que partilha a linha 
telefônica de uso administrativo da escola” [7]. Esta afirmação é 
evidenciada no relato que segue feito por uma das escolas 
respondentes: 
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Outro agravante é que não adianta ter um belo laboratório, 
equipado se o serviço de banda larga é apenas de 2 MB. 
Quando os alunos estão utilizando a Internet, a secretaria 
da escola fica sem conexão. (Escola A) 

Quanto ao Sistema Operacional, o Linux Educacional é o mais 
utilizado nas escolas (78%), isto porque nos computadores 
distribuídos pelo MEC este é o Software previamente. Cabe 
destacar que o MEC não impede a substituição do Linux 
Educacional, porém a troca por outro sistema é de 
responsabilidade da escola, o que, no caso de sistemas 
proprietários (Microsoft Windows) implica o gasto com as 
licenças.  

No que se refere à ausência de computadores para o uso com 
alunos ou Laboratório de Informática foram propostas às escolas 
que prestaram esta informação duas questões específicas sobre a 
indisponibilidade de equipamentos – “Por que a escola não possui 
Laboratório de Informática?”; “Foi realizada alguma ação para a 
construção de um laboratório de informática da escola? 
Especifique”. 

Uma destas escolas relatou que o espaço para o laboratório de 
Informática existe, porém em setembro de 2010 foram furtados os 
equipamentos recebidos do ProInfo em fevereiro do mesmo ano. 
As outras duas escolas fizeram referência à falta de manutenção 
dos equipamentos. 

Segundo o relatório do ProInfo, citado anteriormente, estas duas 
escolas receberam equipamentos em maio de 2007. Considerando 
que se passaram cinco anos deste recebimento, justificam-se os 
problemas com a obsolescência e falta de manutenção dos 
mesmos.  

No que diz respeito às ações para a construção do laboratório de 
informática, duas escolas fizeram contato com a 1ª CRE 
solicitando equipamentos para o uso pedagógico e estão 
aguardando recebimento. Todavia, na escola C, cujas informações 
foram prestadas por uma professora, foi relatada a falta de 
professores habilitados para trabalhar com tecnologias digitais. 

Considerando os dados aqui apresentados sobre a presença de 
equipamentos e conectividade nas escolas estaduais vinculadas a 
1ª CRE, percebe-se que persistem muitas questões que precisam 
ser aprofundadas de tal forma a propor soluções que superem as 
dificuldades.  

5.2. Sobre a utilização dos laboratórios de 
informática 

A simples presença dos aparatos tecnológicos traz poucas 
mudanças às práticas pedagógicas. A rejeição do uso da televisão 
em sala de aula é um sintoma da resistência da escola em 
modificar suas práticas comunicacionais baseadas no fala/ditar 
dos professores.  

Mais importante do que a disponibilidade física dos computadores 
nas escolas são os usos que a comunidade escolar faz destes 
equipamentos. Para conhecer um pouco as ações das escolas em 
relação aos recursos físicos foram propostas no questionário as 
seguintes questões: Quais recursos são utilizados com maior 
frequência na escola? Qual a frequência de uso do laboratório 
e/ou computadores com os alunos? Como ocorre a utilização do 
laboratório de informática e/ou computadores com os alunos? Que 
tipo de material é utilizado com os alunos? Quais são os motivos 

que provocam a falta de uso do laboratório de Informática da 
escola?  

A primeira questão, sobre os recursos utilizados pelas escolas 
tratava-se de uma questão fechada, na qual deveriam ser 
assinalados os quatro recursos mais utilizados na escola, cujas 
opções foram: máquina fotográfica digital; filmadora digital; 
Celulares ou Smartphones; Laptops ou Netbooks; Tablets; MP3 e 
MP4 players; Computadores desktop; CD player e/ou aparelhos 
de som; Projetor Multimídia; e Televisão e Vídeo. Dentre as 
respostas das escolas, os principais recursos utilizados nas 
práticas escolares são a televisão e o vídeo e o projetor 
multimídia, recursos que foram destacados pela maioria das 
escolas, figurando em aproximadamente 90% das respostas. Os 
computadores também estão entre os recursos utilizados com 
frequência. Apenas uma escola informou o uso de tablets em suas 
práticas pedagógicas, evidenciando a pouca representatividade da 
inserção deste recurso nas escolas.  

A segunda questão refere-se à frequência de uso do laboratório de 
Informática com os alunos e está associada às questões sobre a 
forma de utilização e os materiais que são utilizados, visto que 
além do número de acessos aos equipamentos é necessário 
analisar os modos como estes acessos se efetivam.   

Quanto à frequência, a maior parte das respostas indica que os 
equipamentos estão disponíveis e sendo utilizados pelos alunos, 
pois 75% dos laboratórios tem uma frequência de utilização diária 
ou semanal.  

 
Figura 2.  Frequência de uso dos Laboratórios de Informática 

das escolas respondentes. 
Todavia, cerca de 40% das escolas que assinalaram esta 
frequência de uso também informou na questão sobre a forma de 
utilização do laboratório de informática que “Poucos professores 
utilizam o laboratório de informática”. Apenas 19 escolas 
informaram que quase todos os seus professores utilizam o 
laboratório de informática, sendo que em seis delas existe a 
determinação de que todos devem frequentá-lo uma vez por 
semana. 

Assim, no que diz respeito à descrição da utilização das TIC nas 
práticas pedagógicas podemos destacar que estes dados 
apresentam uma generalização das atividades realizadas nas 
escolas e nos trazem alguns indícios sobre a forma como os 
computadores são usados nas escolas (ver Tabela 1). Conforme as 
informações obtidas por meio do questionário em 80% das escolas 
o uso do laboratório ocorre de acordo com a necessidade dos 
projetos desenvolvidos em sala de aula, sendo que mais da metade 
destas escolas também assinalaram que são realizadas atividades 
de pesquisas na Internet. 
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Tabela 1: Taxas de respostas a questão “Como ocorre a 
utilização do laboratório de informática e/ou computadores 

com os alunos?” 

Formas de utilização do Laboratório de 
Informática 

Nº de 
respost

a 

Respostas 
por escolas 

Conforme necessidade dos projetos 
desenvolvidos em sala de aula 

76 80% 

Realização de pesquisas na Internet 61 64% 

Poucos professores utilizam o 
laboratório de informática 

47 49% 

São desenvolvidas oficinas no turno 
inverso 

25 26% 

Atividades desvinculadas das 
propostas curriculares desenvolvidas 
em sala de aula 

15 16% 

Por determinação, todos os 
professores devem frequentar 1 vez 
por semana o laboratório 

14 15% 

Quase todos os professores utilizam 
o laboratório de informática 

19 20% 

Os alunos utilizam o laboratório de 
informática por conta própria 

3 3% 

Nenhum professor utiliza. 1 1% 

Outros 7 7% 

 
Nesta questão, as escolas que assinalaram a alternativa “Outros” 
destacaram as seguintes situações: a utilização é feita pelos cursos 
técnicos; atendimento semanal às turmas dos Anos Iniciais com 
horários fixos; os professores precisam encaminhar o 
planejamento das atividades no laboratório para a supervisão 
escolar; aproximadamente 50% dos professores da escola utilizam 
o laboratório; e falta um professor para atuar exclusivamente com 
as TIC na escola.  

Para compreender melhor os usos das TIC nas escolas foi 
proposta uma questão sobre os tipos de recursos digitais utilizado 
com os alunos, cujas respostas podem ser visualizadas no gráfico 
que segue (Fig.3). Esta também consistia numa questão fechada 
contendo as seguintes opções: Jogos; Vídeos da Internet; Sites de 
busca; Blogs; Softwares Educacionais; Portais educacionais 
(Domínio Público, Tv Escola, Portal do Professor; e outros. O 
respondente poderia assinalar quantas alternativas desejasse e 
incluir respostas pessoais ao escolher a opção “Outros”, sendo 
que duas escolas informaram nesta alternativa o uso de nenhum 
recurso e estas respostas foram apresentadas de forma separada. 

 
Figura 3. Gráfico sobre a utilização dos recursos digitais nas 

práticas pedagógicas.  

 
Pode-se observar que as respostas vão ao encontro das 
informações obtidas na questão anterior sobre a forma como os 
computadores são utilizados, tendo em vista que a realização de 
pesquisas na Internet é uma das formas de utilização mais 
recorrentes e 81% das escolas indicaram o uso de sites de busca. 
Também foi destacado o uso de outros recursos como o editor de 
planilhas e editor de textos.  

Em relação à falta de a falta de uso das TIC nas escolas os 
principais motivos são a inexistência de um profissional 
responsável pelo Laboratório de Informática (65% das escolas) e a 
falta de conhecimento e/ou dificuldades de uso por parte dos 
professores (62% das escolas). Assim, é possível concluir que a 
falta de formação dos professores, que será abordada a seguir, 
ainda é um dos principais motivos para a falta de utilização das 
tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, pois “a mera 
existência da internet não criará pesquisadores ou buscadores de 
conhecimentos entre as pessoas sem base ou habilidades 
necessárias” [18]. 

Sabe-se que não é institucionalizada dentro da SEDUC a função 
de responsável pelo laboratório de informática na escola e que em 
diversos períodos algumas escolas que haviam designado um 
professor para esta função foram obrigadas a remanejar este 
profissional para a sala de aula ou outra escola. Assim, é 
recorrente a solicitação das escolas de dispor de recursos humanos 
para organizar o uso dos espaços informatizados e dos outros 
espaços extraclasse, tais como biblioteca, sala de recursos e 
laboratório de aprendizagens. Segundo informações coletadas no 
questionário apenas 20% das escolas respondentes possuem um 
profissional responsável pelo laboratório de informática. Em duas 
escolas este profissional não pertence ao quadro efetivo de 
funcionários da escola, mas possui vínculo com outros projetos da 
escola.  

Quanto à formação, a maioria dos responsáveis pelos laboratórios 
de informática são professores de diferentes áreas que possuem 
cursos de aperfeiçoamento ou especialização na área de 
informática e tecnologias. 

Suas atribuições compreendem a organização do espaço, o auxílio 
aos professores e alunos na utilização dos computadores na 
atividade no laboratório, tanto em questões pedagógicas quanto 
técnicas (manutenção dos hardwares, softwares e conectividade). 

Apesar de concordar com a importância das escolas disporem de 
recurso humano específico para a organização dos espaços 
informatizados, é fundamental que as funções deste estejam claras 
para todos os professores, de modo que o seu trabalho não seja 
desvinculado do trabalho do professor de sala de aula, como uma 
atividade extraclasse. O que algumas vezes acontece é que as 
atividades realizadas no laboratório de informática passam a ser 
vistas como um momento de intervalo do professor de sala de 
aula, que deixa seus alunos neste espaço e sequer toma 
conhecimento sobre o que ali é realizado. Uma das escolas trouxe 
um relato que evidencia este tipo de situação, que também pude 
vivenciar quando atuei no laboratório de uma escola estadual. 

A partir destes dados é possível destacar que, ao mesmo tempo em 
que é necessário o investimento em equipamentos, é fundamental 
pensá-lo de forma articulada com os processos de formação dos 
professores para utilização destes equipamentos em suas práticas 
pedagógicas. 
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5.3. Sobre a formação dos professores 
Ao discutir a questão das TIC na Educação a problematização 
sobre a formação de professores é colocada em evidência. 
Percebe-se, pelos relatos das escolas participantes desta pesquisa, 
que ainda se faz necessário a promoção de ações que visem à 
instrumentalização para os usos das ferramentas computacionais.  

Neste sentido, a classificação dos conhecimentos dos professores 
das escolas em relação ao uso das Tecnologias Digitais foi 
considerada razoável nas respostas de 67 escolas, isto é, apenas 
alguns professores da escola possuem conhecimentos para o uso 
das TIC. 

As novas formas de organização e gestão do sistema produtivo 
que se fundamentam na incorporação das tecnologias da 
informação fazem com que a competência de aprender um 
determinado conteúdo seja substituída pela para necessidade de 
continuar em permanente processo de aprender. Neste sentido, os 
relatos das escolas em relação à formação dos professores para o 
uso das tecnologias digitais, apontam para a necessidade 
atualização constante e a realização de formações específicas 
sobre o uso da TIC em sala de aula e o sobre softwares 
educacionais. Percebe-se que hoje muitos professores são usuários 
das tecnologias digitais – utilizam celular, participam de redes 
sociais – porém não sabem e não se sentem preparados para 
utilizá-las com seus alunos. 

As necessidades dos professores são, principalmente de 
caráter metodológico, ou seja, como, quando e por que 
utilizar ferramentas digitais como recursos didático-
pedagógicos. (Escola B) 

 

A formação continuada constitui uma exigência da atividade 
profissional, na medida em que é um meio de atender a 
complexidade e a diversidade da prática pedagógica. Assim, a 
formação continuada é uma alternativa para minimizar lacunas 
deixadas pela formação inicial e, principalmente, abre 
possibilidades para aprofundar os saberes dos professores e 
promover a articulação entre teoria e prática. As escolas podem 
constituir um espaço privilegiado para a formação continuada dos 
professores, na medida em que podem permitir reflexões sobre o 
próprio fazer, a socialização e as trocas de experiências entre 
pares. 

Todavia, dentre as escolas respondentes apenas três informaram a 
realização sistemática de formações nesta área para seus 
professores. Cerca de 10% das escolas apontaram a falta de tempo 
como um elemento que dificulta a participação em atividades de 
formação. Ao mesmo tempo nos comentários de diversas escolas 
apareceu a solicitação de que o NTE promovesse formações nas 
próprias escolas. Isto evidencia a necessária parceria que deve se 
estabelecer entre o referido núcleo e as escolas, pois o trabalho 
conjunto destas instituições pode produzir os resultados 
almejados. 

Entretanto, é preciso considerar as limitações que se impõem 
tanto para a escola como para a realização das formações de 
professores pelo NTE. No que diz respeito a escola, estas 
limitações aparecem na falta de recursos humanos, na 
indisponibilidade de tempo, na rotatividade dos professores que 
muitas vezes tem sua carga de trabalha dividida em duas ou três 
escolas. A principal limitação do NTE refere-se a falta de pessoal 
habilitado em relação ao total de escolas e professores que estão 
vinculadas a ele. Diferente do que foi previsto pelo ProInfo 

inicialmente, de que o número de escolas atendidas por cada NTE 
seria definido levando em conta “distância geográfica, dificuldade 
de transporte/comunicação e IDH do local”, hoje, 257 escolas 
estão vinculadas ao NTE Porto Alegre. (BRASIL, 2012a, p.3) O 
número muito superior a sua capacidade de atendimento faz com 
que, apesar de passados cerca de quinze anos da implementação 
do programa, a formação de professores para a incorporação das 
tecnologias de informação e comunicação esteja muito aquém do 
desejável. 

 Assim, apesar da maioria das escolas respondentes (81%) 
conhecerem o trabalho do NTE na promoção de cursos e oficinas 
voltados para a utilização das TIC nas práticas pedagógicas, 
poucos professores tiveram oportunidade de participar destas 
formações. 

Outro ponto importante está baseado no "mito popular de que a 
criança tem afinidade natural com as tecnologias" [5], que 
apareceu nas respostas de algumas escolas. Assim, as dificuldades 
de uso das TIC também estão relacionadas às diferenças entre o 
nível de conhecimento dos professores e dos alunos.  

Acredito que todos deveriam ter uma mínima formação 
para poder acompanhar os alunos, eles estão muito mais 
avançados nas TIC do que os próprios professores. (Escola 
C) 

Para superar esta dificuldade é fundamental ter presente que “o 
conforto e a fluência com o hardware, o software e os sistemas 
operacionais não são fins em si mesmos, mas elementos 
importantes de objetivos de aprendizado mais amplos, e como tal 
devem ser tratados” [18]. 

O desafio colocado é a reflexão sobre os sentidos e propósitos da 
intervenção pedagógica com as TIC, considerando que as 
possibilidades que oferecem “de acrescentar mais um recurso 
dentro do que já se está fazendo em educação ou a partir de um 
novo recurso rever a prática pedagógica realizada e o que se 
espera conseguir em termos de aprendizagem dos alunos” [8]. 
Assim, as mudanças provocadas pelas TIC precisam estar 
baseadas em redes humanas, individuais e coletivas, que 
possibilitam a configuração de novos espaços de interação e de 
aprendizagens. Tais redes permitem romper com a concepção 
tradicional de sala de aula e também de pesquisa, fundamentada 
em relações hierárquicas. 

6. CONCLUSÕES 
Quando se considera o modelo de acesso um para um, que 

vem sendo enfatizado pelas recentes políticas públicas e 
programas de inclusão digital para a Educação Pública, o estudo 
sobre a construção e utilização dos laboratórios de Informática 
das escolas pode parecer ultrapassado. Todavia, ainda que a 
construção de um laboratório de informática com 
aproximadamente 20 computadores para atender em torno de 600 
a 1200 alunos de uma escola apresente inúmeras limitações, esta 
ainda é a situação mais concreta e próxima da realidade da 
Educação Pública Brasileira. 

Ainda que esta pesquisa tenha contado com os dados de 
aproximadamente 40% da população pesquisada, o levantamento 
da situação das escolas estaduais da 1ª CRE possibilitou 
identificar que a maior parte delas foi contemplada pelas políticas 
públicas de inclusão digital dos governos federal e estadual e, 
portanto, dispõem dos recursos físicos e conectividade para 
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inserção das TIC em suas práticas pedagógicas. Porém, ainda que 
os equipamentos estejam disponíveis, a manutenção dos mesmos e 
a qualidade do serviço de conexão com a Internet constituem 
dificuldades a serem constantemente superadas. 

Em relação ao uso das tecnologias digitais nas escolas, 
apesar das limitações deste estudo, pode-se inferir que as altas 
taxas de utilização do projetor multimídia, que na maioria das 
vezes está associado ao uso de um computador (portátil ou de 
mesa), pode ainda estar vinculada à práticas pedagógicas mais 
tradicionais, baseadas na transmissão e na exposição de conteúdos 
por parte dos professores. 

As informações coletadas evidenciaram que a principal 
dificuldade em relação à inserção das TIC nas práticas 
pedagógicas escolares está relacionada especificamente com os 
níveis de letramento dos recursos humanos que as escolas 
dispõem, tanto pelo número restrito de professores, quanto falta 
de conhecimento e/ou dificuldades de uso dos equipamentos. 

Ao problematizar a questão se as escolas estaduais da 1ª CRE 
estão aptas para serem agentes de inclusão digital e social das 
comunidades nas quais estão inseridas pode-se concluir, a partir 
dos dados coletados, que ainda existem muitos problemas em 
termos de disponibilidade dos recursos físicos e digitais.  Porém, 
o principal elemento que precisa ser colocado como prioridade é a 
formação dos recursos humanos para que tais recursos sejam 
adequadamente utilizados em prol das transformações na 
Educação. Mais do que pensar na simples utilização de uma 
ferramenta que pode ser alienante ou promotora da consciência 
crítica, é preciso compreender que a forma que desenvolvemos 
nosso trabalho determina nosso modo de pensar. 

A opção pela metodologia survey, permitiu o levantamento de 
alguns dados e o mapeamento sobre a situação das escolas 
estaduais em relação à inclusão digital de forma generalizada que 
podem ser úteis para construção de alternativas de melhorar a 
situação identificada. Entretanto, o estudo apresenta limitações 
concernentes a própria abordagem adotada, de tal forma que 
estudos de caso qualitativos ajudariam a compreender de forma 
aprofundada a natureza dos trabalhos realizados nos laboratórios 
de informática das escolas. 
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ABSTRACT 
In this paper, we describe, a piece of software designed as an 
interactive digital textbook (TEDI). The main advantages of this 
software are that it provides interactive contents for the students 
based on the printed version of the textbook, including 
functionalities to track student’s activities and learning 
performance as well as the possibility for the teachers to 
complement the content. 

RESUMEN 
Este artículo describe las características del software desarrollado 
para crear y usar un Texto Escolar Digital Interactivo (TEDI). Las 
principales ventajas de este software son la posibilidad de entregar 
contenidos interactivos para los alumnos en base a los textos 
escolares tradicionales, incluyendo funcionalidades para el 
seguimiento de las acciones y desempeño de alumnos, así como la 
adecuación de contenidos y actividades por parte del profesor.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer-assisted 
instruction (CAI). 

General Terms 
Experimentation. 

Keywords 
Textos digitales, textos interactivos, software educativo, recursos 
digitales, learning analytics. 

1. INTRODUCCIÓN 
El prototipo de software TEDI (Texto Escolar Digital Interactivo) 
que se presenta a continuación forma parte del proyecto FONDEF 
D10I1270 financiado por CONICYT, el cual está orientado a 
investigar y evaluar alternativas de transformación de textos 
escolares tradicionales hacia versiones digitales que incorporan 
actividades interactivas orientadas a hacer más eficientes y 
efectivas las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
Como contexto, la permanente y sostenida disminución en el 
costo de la tecnología, así como la convicción de que usada en 
forma eficiente puede constituir un aporte a los procesos 
educativos, hacen posible suponer que en pocos años los 
estudiantes podrán tener como un útil escolar más un dispositivo 
de tipo “Tablet”, con lo cual ya no será necesario cargar con el 
peso de más de 5 textos impresos en sus mochilas. 
De esta forma los estudiantes podrán reforzar sus conocimientos 
interactuando con su tablet tanto en sus horas de clases como en 
sus hogares, y el profesor podrá hacer seguimiento en todo 
momento del avance y desempeño de sus alumnos en cada una de 
sus materias.  

En este escenario el software TEDI surge como un modelo de 
recurso educativo que se sustenta en la reconocida validez de los 
textos escolares tradicionales en ambientes escolares, 
incorporando las potencialidades y oportunidades que ofrecen las 
tecnologías hoy en día.  
De esta forma el software TEDI ofrece contenidos curriculares 
enriquecidos con recursos multimedia, actividades interactivas de 
ejercitación y práctica, test interactivos para validar los 
aprendizajes, herramientas que apoyan la gestión en el aula y un 
sistema de seguimiento y monitoreo del avance y desempeño de 
los estudiantes (Learning Analytics1), que es muy relevante como 
insumo para que los profesores puedan ir adecuando y 
focalizando su pedagogía según el desempeño de los estudiantes. 
En este contexto, el siguiente reporte tiene como propósito 
sistematizar el diseño y desarrollo de los prototipos TEDI, y de 
esta forma modelar la estructura y funcionamiento de los distintos 
componentes de software que se interrelacionan para conformar el 
Modelo Tecnológico de la propuesta TEDI. 

2. OBJETIVOS 
Los objetivos del software TEDI son: 

• Servir como soporte pedagógico de apoyo al aprendizaje de 
estudiantes en sus distintas asignaturas. 

• Apoyar y potenciar la dinámica de enseñanza y aprendizaje 
tanto en la sala de clases como fuera de ella. 

• Registrar, analizar y presentar información del trabajo de los 
estudiantes (avance y desempeño) para facilitar la 
planificación y acción del profesor. 

3. POBLACIÓN DESTINATARIA 
La población objetivo del software TEDI corresponden a: 

• Estudiantes de Educación Básica y Media. (K12) 

• Profesores de Educación Básica y Media. (K12) 

Los prototipos TEDI desarrollados corresponden a las asignaturas 
de Matemáticas para 5º Básico y Biología para 2º Medio. 

4. VALOR AGREGADO 
El valor agregado del software TEDI para contextos educativos se 
puede dimensionar en los siguientes puntos: 

• Incluye un sistema de registro y monitoreo de las acciones y 
desempeño de los estudiantes que proporciona valiosa 
información a los profesores para orientar sus acciones 
pedagógicas. 

                                                                 
1 http://www.educause.edu/library/learning-analytics 
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• Presentan el contenido curricular en forma enriquecida con 
recursos multimedia que refuerzan los procesos de 
comprensión y aprendizaje de conceptos abstractos o 
complejos para los estudiantes. 

• Permite poner en evidencia los aprendizajes de los estudiantes 
a través de una colección de actividades interactivas 
vinculadas a los distintos contenidos que conforman las 
unidades curriculares, propiciando acciones prácticas donde 
los estudiantes deben aplicar sus conocimientos (aprender 
haciendo). 

• Permite a los profesores complementar el contenido y 
actividades propuestas con información y recursos educativos 
que hayan ido recolectado durante su larga experiencia 
docente, de tal forma de enriquecer los textos digitales con 
recursos propios. 

• Por estar diseñado especialmente para dispositivos móviles de 
tipo Tablet, propicia un proceso de aprendizaje en distintos 
contextos o ambientes (aprendizaje ubicuo). 

5. MODELO TECNOLÓGICO TEDI 
Como se aprecia en la Figura 1, el modelo tecnológico TEDI se 
basa en el paradigma de programación cliente-servidor, con la 
particularidad de que en el dispositivo cliente (Tablet o 
computador) se dispone de los elementos y contenidos básicos 
para trabajar en caso de no contar con conectividad a Internet. 

 
Figura 1 Modelo Tecnológico TEDI 

La componente “cliente” corresponde a una aplicación basada en 
HTML5, especialmente diseñado para la interfaz Metro de 
Windows 8. Además, dadas las potencialidades de la tecnología 
HTML5, se contempla el desarrollo de versiones que funcionan 
en navegadores tradicionales de Internet, con el propósito de 
ampliar las posibilidades de uso en otros sistemas operativos 
(Android, iOS, Symbian, BackBerry, etc.). 

5.1 Servidores TEDI 
Los servidores del sistema TEDI se basan en servicios disponibles 
en la nube (Cloud Computing2), los cuales asignan y comparten 
dinámicamente los recursos según los requerimientos de cada 
cliente. La función de estos servicios es dar acceso selectivo a la 
información y funcionalidades que son desplegadas en la 
aplicación cliente TEDI. 

                                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube 

El modelo tecnológico contempla los siguientes tres servidores:  

5.1.1 Servidor de Contenidos 
El Servidor de Contenidos TEDI, corresponde al servicio 
encargado de centralizar la gestión de las unidades curriculares 
TEDI con los contenidos temáticos de las distintas asignaturas y 
niveles educativos. Estos contenidos son generados por un perfil 
editorial, el que puede estar asociado a empresas editoriales o 
autores personales. Este sistema funciona con un modelo similar 
al de distribución y comercialización de libros electrónicos usados 
por empresas como Inkling3 , Kno4, CourseSmart5 o Flat World 
Knowledge6 . 

5.1.2 Servidor de Usuarios  
El servidor de usuarios es el encargado de gestionar los distintos 
perfiles de usuarios que tienen acceso al software TEDI. En 
particular, a través de este servicio se pueden crear y deshabilitar 
usuarios, asignar las funcionalidades pertinentes para cada perfil y 
dar acceso a las unidades TEDI (asignatura y nivel educativo) que 
le corresponden a cada uno de los distintos usuarios del sistema. 

5.1.3 Servidor de Monitoreo y Análisis 
El servidor de monitoreo y análisis (Analytics) es el encargado de 
registrar y almacenar la información asociada a la interacción de 
los usuarios (estudiantes y profesores) con los contenidos y 
actividades de cada una de las unidades TEDI, incluyendo 
información asociada al desempeño y avance de los estudiantes en 
las actividades de ejercitación y evaluación de aprendizaje que 
incluye cada unidad curricular. 
Con esta información el software TEDI entrega a los profesores 
reportes informativos de uso y desempeño de los estudiantes, con 
el objeto de guiar los ajustes y mejoras en sus estrategias 
pedagógicas y propiciar un alineamiento permanente con los 
ritmos y capacidades individuales de los estudiantes.  

5.2 Cliente TEDI 
El cliente TEDI es una aplicación de software que permite el 
acceso a las distintas unidades y herramientas. El acceso se 
gestiona a través de una lógica de perfiles, que permite la 
personalización de los contenidos y herramientas funcionalidades 
dependiendo del tipo de usuario. Esto implica que estudiantes y 
profesores pueden tener acceso a contenidos y herramientas 
funcionales personalizadas. 
Junto con el despliegue de los contenidos temáticos enriquecidos 
con elementos multimediales, el cliente TEDI deja disponible para 
los usuarios una serie de herramientas que, entre otras cosas, 
permiten: complementar el contenido con información y/o 
recursos agregados por los usuarios, la posibilidad de que los 
profesores habiliten ciertas acciones a los estudiantes, algunas 
herramientas de gestión pedagógica, almacenamiento y análisis de 
datos generados por la interacción de los usuarios con los 
contenidos de cada unidad TEDI, entre otras. 

                                                                 
3 https://www.inkling.com 
4 http://www.kno.com 
5 http://www.coursesmart.com 
6 http://catalog.flatworldknowledge.com 
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6. UNIDADES CURRICULARES TEDI 
Parte fundamental del modelo TEDI consiste en la creación de 
unidades modulares basadas en la organización planteada en las 
bases curriculares. En el currículum chileno la definición de los 
contenidos y objetivos asociados a cada asignatura por nivel 
educativo, se organiza en base a “Unidades” que se deben abordar 
durante un tiempo determinado del año escolar (cada asignatura 
tienen entre 3 y 6 unidades en 1 año escolar). A su vez, cada 
unidad se divide en temas (el número de temas de cada unidad 
cambia según la asignatura y nivel educativo).  
En base a esta definición, cada Unidad TEDI aborda las unidades 
definidas en el currículum y se estructura en base a temas. Cada 
tema se presenta a través de contenidos basados en textos, audios, 
imágenes, videos, animaciones, una colección de actividades 
interactivas orientadas a procesos de modelación y refuerzo de 
aprendizajes, y un conjunto de evaluaciones diagnósticas y de 
verificación de aprendizajes (Figura 2) 

 
Figura 2 Estructura de Unidades TEDI 

 
Dentro de los formatos que soporta la plataforma TEDI para la 
unidades temáticas se encuentran archivos: texto plano, HTML, 
videos, audios, imágenes, animaciones, actividades interactivas de 
diagnóstico, ejercitación, evaluación de aprendizajes, etc.  

7. ESPECIFICACIÓN TECNOLÓGICA 
Como se mencionó previamente, las componentes del software 
TEDI se dividen en dos categorías: (i) capa cliente y (ii) capa 
servicios. A continuación se presenta la especificación tecnológica 
detallada de cada una de las componentes del software. 

7.1 Cliente TEDI 
La aplicación cliente TEDI corresponde al software que se ejecuta 
en los dispositivos computacionales que utilizan los usuarios de 
las unidades TEDI: tablets y computadores. 

7.1.1 Sistema Operativo 
Con el propósito de aumentar la cobertura de TEDI en el sistema 
escolar y en el mercado de dispositivos con pantallas táctiles 
como tabletas y teléfonos inteligentes, se desarrolló la primera 
versión de la aplicación cliente bajo el nuevo sistema operativo 
Microsoft Windows 8 y su interfaz Metro UI. 
Esta nueva versión de sistema operativo incorpora importantes 
cambios sobre sus versiones previas (Windows 95, 98, XP, Vista 
y 7), destacando la integración de la interfaz Metro UI, diseñada 

especialmente para uso en pantallas táctiles, manteniendo la 
compatibilidad con las versiones anteriores. 
Tomando en consideración factores de portabilidad se tomó la 
decisión de realizar el desarrollo bajo tecnología HTML5 y 
JavaScript por sus ventajas para adaptar versiones del software 
para ambiente Web y otros sistemas operativos móviles, (iOS, 
Android, etc.). 
En este contexto, se desarrollaron versiones de las unidades TEDI 
que funcionan en formato Web en navegadores de Internet. 

7.1.2 Navegación e Interfaz Funcional 
Respecto a las características de navegación e interfaz funcional 
de las unidades TEDI, estas fueron diseñadas para ser compatibles 
con la filosofía de la interfaz Metro UI de Windows 8, es decir 
navegación e interacción basada en pantallas táctiles.  
Una vez que el usuario inicia su sesión se despliega en pantalla la 
información y contenidos asociados a su perfil (Figura 3). 

 
Figura 3 Escritorio de Unidades TEDI 

En esta pantalla de inicio además se presenta un menú lateral con 
una selección de herramientas funcionales de gestión y/o apoyo al 
aprendizaje, disponibles para estudiantes y profesores. Para el 
profesor se contemplan herramientas de visualización de 
estadísticas de los estudiantes, herramientas de comunicación y 
herramientas de apoyo pedagógico. Para los estudiantes se 
contemplan herramientas que le permitan ir revisando sus avances 
y resultados, así como herramientas de comunicación sincrónica y 
asincrónica. 

Pantallas de Organización de Secciones  
Las pantallas de organización de secciones corresponde al 
segundo nivel de organización de las unidades TEDI, es donde se 
ordena el contenido según su contexto y disposición: cursos y 
asignaturas. (ver Figura 4). 

 
Figura 4 Estructura de Pantallas de Secciones 

Pantallas de Contenidos 
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Las pantallas de contenidos corresponden al tercer nivel de 
información de las unidades TEDI. Es donde se despliegan los 
contenidos y actividades de las unidades temáticas de las 
asignaturas. El formato de despliegue se basa en pantallas de 
navegación horizontal, integrada con distintos medios: textos, 
imágenes, videos, animaciones, simulaciones, etc. (ver Figura 5). 

 
Figura 5 Pantallas de Contenidos 

Ubicación y Navegación 
Para la navegación y ubicación de los usuarios se dispone de una 
barra funcional ubicada en la parte superior de las pantallas de los 
TEDI (Figura 6), la que se despliega haciendo un movimiento con 
los dedos desde la parte superior de la pantalla hacia abajo. 
Su propósito es entregar información sobre la ubicación del 
usuario en la unidad TEDI, permitiendo la navegación directa a 
cada una de las pantallas de contenidos, así como salir de la 
unidad y volver al escritorio del perfil de usuario. 

 

 
Figura 6 Barras de Navegación y Funcionalidades 

Herramientas y Funcionalidades 
La unidades TEDI cuentan con de herramientas y funcionalidades 
a las cuales se accede desde una barra funcional ubicada en la 
parte inferior de las pantallas de contenidos (Figura 6). 
El propósito de esta barra es presentar herramientas funcionales 
disponibles para cada perfil de usuario. Por ejemplo, al profesor 
se le presenta un botón que permite enviar preguntas a los 
estudiantes, botones para acceder a estadísticas de uso de los 
estudiantes o un sistema de alarma para gestionar el tiempo de sus 
clases.  

7.1.3 Herramientas y Funcionalidades 
Transversales 
Junto con el acceso a los contenidos temáticos los usuarios tienen 
acceso a las siguientes herramientas y funcionalidades 
transversales que permiten desarrollar acciones de interacción a 
partir de los contenidos.  

• Complemento de contenido: los usuarios pueden agregar 
notas de texto para resaltar ciertas secciones de las unidades 
TEDI o complementar los contenidos con acceso a medios 
externos al TEDI (sitios, videos, imágenes, etc.). 

• Sistema de votación: herramienta pedagógica que le permite al 
profesor realizar en tiempo real preguntas de alternativas a los 
estudiantes, con el objeto de ir monitoreando el proceso de 
aprendizaje.  

• Diario mural: permite compartir información por curso y 
asignatura, en forma asincrónica a través de un “Muro”. 

• Marcador de páginas: funcionalidad que permite agregar en la 
barra de navegación marcadores en distintas páginas, con el 
objeto de servir de ayuda para recordar el estado de avance de 
cada usuario. 

• Sistema de alarma: herramienta que le permite al profesor 
agregar alertas para apoyar la gestión del tiempo de sus clases.  

• Estadística de estudiantes: panel de información del avance y 
desempeño de los estudiantes en su interacción con el TEDI 
(Esta componente se desarrolla más adelante). 

7.2 Servicios TEDI 
El software TEDI contempla una capa de servicio basada en 
Cloud Computing compuesta por las siguientes tres categorías de 
servidores que comparten sus recursos con los usuarios TEDI y 
aumentan sus capacidades según la carga de requerimientos.  

7.2.1 Servidor de Contenidos TEDI 
Este servicio es responsable del almacenamiento, gestión y 
administración de las distintas unidades TEDI de las editoriales 
para las distintas asignaturas y niveles educativos del sistema 
escolar..  
La principal particularidad que ofrece el Servidor de Contenidos, 
es que rompe con el modelo tradicional de publicación de textos 
escolares, permitiendo la publicación de contenidos en un 
esquema modular, que en este caso corresponde a las unidades 
curriculares definidas por el Ministerio de Educación de Chile.  
La dinámica de uso de este servicio comienza con las editoriales o 
autores que crean y publican las distintas unidades TEDI por 
medio de un protocolo SFTP. Luego son habilitados los perfiles 
de profesores y estudiantes para descargar las unidades TEDI que 
les corresponden por curso y asignatura, transferencia que ocurre 
por medio del mismo protocolo SFTP, integrado en la aplicación 
cliente TEDI. 

7.2.2 Servidor de Usuarios 
El servidor de Usuarios es el responsable de gestionar y mantener 
la información y privilegios de los distintos perfiles de usuarios 
definidos. Para esto el servidor lleva a cabo tareas de mantención 
de las entidades que participan, mediante el modelo CRUD 
(Create, Read, Update and Delete). 
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Este servidor es el encargado de manejar las peticiones de acceso 
y navegación a través del contenido, implementando un servicio 
HTTP de accesos a datos tipo REST, mediante el cual se le 
permite a los clientes (Aplicación Windows 8 o Aplicación Web) 
interactuar con la información almacenada en la base de datos, a 
través de solicitudes de obtención de datos y actualización o 
creación de nuevos registros. Este servicio se basa en tecnología 
Symfony (PHP) y un sistema administrador de bases bajo 
tecnología MySQL. 

Control Acceso de Usuarios 
El control de acceso al software TEDI para su versión Windows 8 
y versión Web se realiza en dos etapas: 

• Un proceso de autenticación de usuarios y 

• Un proceso de autorización en donde el sistema verifica 
cuales son los privilegios del usuario para acceder a los 
contenidos y herramientas funcionales desde su cliente TEDI. 

El acceso al software TEDI es controlado mediante un servicio de 
autenticación basado en el protocolo seguro de transferencia de 
hipertexto (HTTPS). Este protocolo utiliza un cifrado basado en 
SSL/TLS, protocolos criptográficos que proporcionan 
comunicaciones seguras en Internet. Con esta base de 
comunicación se logra crear un canal más seguro que la versión 
estándar del mismo protocolo (HTTP). 
Cada usuario definido en la plataforma TEDI está asociado a un 
perfil específico, el cual determina las opciones, herramientas y 
funcionalidades disponibles para cada usuario. 
Una vez que el servidor da acceso autentificado al usuario, se crea 
una sesión persistente, la cual es almacenada e identificada por 
una credencial compuesta por una cadena de caracteres única 
(llamado “token”), la que es retornado al equipo cliente. Así las 
próximas solicitudes a cualquiera de los servidores de la 
plataforma TEDI sólo requieren de esta credencial. 

7.2.3 Servidor de Monitoreo y Análisis 
El servidor de monitoreo y análisis está orientado a almacenar y 
gestionar toda la información referida a la interacción de los 
usuarios con los distintos componentes de las unidades TEDI: 
contenidos, medios, actividades, evaluaciones, entre otras. 
El modelo y estructura del servidor se basa en una tendencia de 
almacenaje y análisis de información denominada “Learning 
Analytics”, la cual contempla componentes de software tanto en 
las aplicaciones cliente como a nivel de servidor. Por el lado, de la 
aplicación cliente  tenemos los componentes de software que 
permiten realizar la captura de las acciones de los usuarios, 
basadas en la API Experience. Estas interacciones son 
almacenadas en la capa de servidores en un componente de 
software basado en tecnología Learning Record Store7 (LRS). 
El LRS es un sistema compuesto por un software servidor y una 
base de datos, ambos dedicados a almacenar y proveer 
información de las acciones de los usuarios en su trabajo con 
aplicaciones de software, con el propósito de realizar análisis 
respecto de procesos de sus aprendizajes.  
Considerando la gran cantidad de información que es almacenada 
por este servicio, las implementación considera una base de datos 
del tipo NoSQL (no relacional), pues esto permite mayor agilidad 
                                                                 
7 http://www.adlnet.gov/tla/lrs 

y desempeño en sistemas que procesan gran cantidad de 
información. Este tipo de base de datos es utilizada por ejemplo 
por Facebook, Twitter, Google Search y otros sistemas de gran 
popularidad. 
Las acciones de monitoreo de usuarios se ejecuta principalmente 
en la aplicación cliente TEDI y los registros generados son 
enviados al Servidor de Monitoreo para su almacenamiento y 
posterior análisis. El protocolo de verificación de usuarios entre el 
Servidor de Usuarios y el de Monitoreo y Análisis se basa en la 
tecnología Tokens. Este protocolo de verificación permite 
identificar el origen de los registros de acciones generados desde 
los distintos clientes TEDI. 

8. ESTADÍSTICA DE MONITOREO Y 
ANÁLISIS 
Una de las principales innovaciones del software TEDI es el 
sistema de almacenamiento de acciones de los usuarios en su 
interacción con los contenidos, actividades y herramientas de la 
aplicación cliente TEDI. 

 

 
Figura 7 Estructura del Sistema de Monitoreo y Análisis 

Como muestra la Figura 7 el modelo de registro, monitoreo y 
análisis que implementa el TEDI se basa en los siguientes  
componentes básicas: 

• Elementos del contenido de las unidades TEDI.  

• Módulo de registro de acciones. 

• Bases de datos, donde se almacenan tanto los registros. 

• Módulo de análisis y presentación de la información. 

A continuación se describen los componentes involucrados en el 
procesos de registro, análisis y presentación de información de 
monitoreo de acciones y desempeños de estudiantes. 

8.1.1 Registros de Acciones  
El cliente TEDI incorpora un módulo de registro, cuya finalidad 
es almacenar y transferir al servidor, cada una de las acciones 
realizadas por los estudiantes con los distintos elementos del 
contenido, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación. 
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Los registros de interacción del software TEDI se manejan en 
base a una gramática llamado Tin Can API8, que utiliza una 
innovadora especificación que permite capturar información de 
experiencias de aprendizaje. Esta especificación nace como 
respuesta a las conocidas limitaciones que presentan plataformas 
tradicionales con la especificación SCORM. 

Registro de Interacciones con el Contenido 
El registro de interacciones de los estudiantes con los contenidos 
se basa en interacciones simples, e interacciones complejas, 
El registro de interacciones simple se relaciona con elementos que 
no poseen autonomía para detectar acciones y desempeños de los 
usuarios, por ejemplo: textos, imágenes, audio, videos, etc. Para 
registrar estas interacciones se creó un “envoltorio de código 
JavaScript” para cada objeto, que permite detectar cuando se 
actúa sobre ellos. Por ejemplo: ver una foto o un video. 
El Registro de interacciones complejas corresponde a acciones 
sobre actividades interactivas de aprendizaje y/o de evaluación, 
las cuales incorporan en su código interno la lógica para detectar 
y almacenar los desempeños de los usuarios y remitir esta 
información al Módulo de Registro de la aplicación cliente, quien 
la envía al servidor remoto de almacenamiento.  

8.1.2 Reportes de Monitoreo de Interacciones  
El almacenamiento de la interacción de los estudiantes con el 
software TEDI tiene dos objetivos fundamentales: (i) entregar al 
profesor una imagen de cómo los estudiantes están trabajando las 
unidades y (ii) permitir a los propios estudiantes conocer su 
estado de avance y desempeño en las distintas actividades 
interactivas. 
Para esto es posible acceder a información de monitoreo de uso de 
los recursos multimedia, así como información estadística de 
avance y desempeño de los estudiantes.. 

Monitoreo de Uso de Recursos de Contenidos 
El primer ambiente de monitoreo del trabajo de los estudiantes, 
denominado “Estadística In-Situ” se activa directamente sobre los 
distintos elementos que conforman las pantallas de contenidos de 
las unidades TEDI. 

 
Figura 8 Acceso a Reportes de Uso de Objetos 

Como se aprecia en la Figura 8, la estadística “In-Situ” muestra en 
pantalla indicadores de avance y desempeño en cada uno de los 
elementos y actividades que componen una lámina de contenidos, 
esto es: imágenes, videos, animaciones, actividades interactivas de 
ejercitación, evaluaciones, etc. 
                                                                 
8 http://www.tincanapi.com 

Monitoreo de Uso de Actividades Interactivas 
En el caso de las actividades interactivas de ejercitación se 
contempla tanto información de tiempo y repeticiones, como de 
desempeño de los estudiantes al realizar los ejercicios (Figura 9). 

 
Figura 9 Información de Uso de Actividades Interactivas 

Para el caso de las actividades interactivas de diagnóstico y 
evaluación, se presenta información general del desempeño de los 
estudiantes, así como información detallada de los resultados para 
cada una de las preguntas de la evaluación (Figura 10). 

 
Figura 10 Reporte de Actividades de Diagnóstico y Evaluación 

Monitoreo de Seguimiento del Curso 
Al monitoreo del trabajo de los estudiantes también se accede 
desde la botonera inferior del TEDI.  
Este ambiente entrega la información en base a dos indicadores 
del trabajo de los estudiantes con los contenidos y actividades de 
una unidad TEDI: avance y desempeño. 
En una primera imagen se presenta información general del curso 
y se incluye información promedio de desempeño de los 
estudiantes para cada uno de los temas que conforman la unidad. 
En un segundo nivel de información estadística del curso, se 
presenta información del desempeño de los estudiantes en las 
diferentes actividades de ejercitación y evaluación de cada uno de 
los temas que conforman una unidad TEDI (ver Figura 11). 
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Figura 11 Desempeño por Actividades y Temas 

 
Desde esta misma pantalla el profesor puede acceder de una forma 
simple a los resultados de las actividades y evaluaciones de los 
otros temas que conforman una unidad TEDI, focalizando su 
revisión en información de uso o de desempeño de los 
estudiantes. 
 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

413

Aprendendo com as sílabas: software de apoio ao 
aprendizado de crianças com dislexia 

Alecsandro Bez Stolk 
Escola Superior de Criciúma - 

ESUCRI 
Rua Gonçalves Ledo, 185. Centro. 

CEP. 88802-120. Criciúma/SC - Brasil 
alecsandro.stolk@hotmail.com 

Carlos Eduardo Casagrande 
Escola Superior de Criciúma - 

ESUCRI 
Rua Gonçalves Ledo, 185. Centro. 

CEP. 88802-120. Criciúma/SC - Brasil 
carloseduardo_ce@hotmail.com 

Muriel de Fátima Bernhardt 
Escola Superior de Criciúma - 

ESUCRI 
Rua Gonçalves Ledo, 185. Centro. 

CEP. 88802-120. Criciúma/SC - Brasil 
muriel@esucri.com.br 

 
ABSTRACT 
In this paper, it´s demonstrate a exerciting software project and 
development to support the teaching and learning process in 
children diagnosis of a dyslexia. This kind of software 
development is justify not only as a way to encourage the 
technology usage as an alternative scheme, inside or outside a 
classroom, by the teachers or the students, to teach ou to learn 
some academic content, but especialy as a way to identify in 
technology a complementary environment according to learnig 
disorder inherent needs. Therefore has been choosen a minimalist, 
friendly format provided by web development resources. 

RESUMO 
O presente artigo demonstra o projeto e desenvolvimento de um 
software de exercitação para o apoio ao processo de 
ensino/aprendizagem de crianças diagnosticadas com dislexia. O 
desenvolvimento de uma ferramenta de software como esta 
justifica-se não somente como forma de incentivar o uso de 
tecnologias como alternativa, dentro e fora da sala de aula, por 
professores e alunos, para ensinar e aprender conteúdos, mas 
especialmente como forma de identificar nas tecnologias um 
ambiente complementar ao atendimento de necessidades inerentes 
a distúrbios do aprendizado. Para tanto, optou-se por um formato 
minimalista e amigável, proporcionado por recursos de 
desenvolvimento web. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.0 Computers and education 

General Terms 
Design. 

Keywords 
Dyslexia, Special education, Software education, Software design. 

1. INTRODUÇÃO 
A tecnologia vem sendo considerada uma parte importante no 
processo de aprendizagem desde 1970. Podendo ser utilizada 
conciliando teorias de aprendizagem, comunicação e sistemas, a 
tecnologia na educação é vista como auxiliadora na aplicação 
prática destas teorias, ou como sugerido por Pablos Pons (1994) 
"É uma maneira sistemática de elaborar, levar a cabo e avaliar 
todo o processo de aprendizagem em termos de objetivos 
específicos, [...], empregando uma combinação de recursos 
humanos e materiais para conseguir uma aprendizagem mais 
efetiva" [18]. 

Entre todas as tecnologías disponíveis, o computador ainda se 
destaca pelo poder de processamento de informação. Além disso, 
o computador pode ser visto tanto como uma ferramenta para 
contribuir no proceso de aprendizagem quanto ser aplicável a 
novas alternativas de ensino para formação de educadores. Isso 
significa dizer que, se a tecnologia dentro do proceso de 
ensino/aprendizagem for aplicada de forma correta, ela pode 
contribuir para despertar o interesse do indivíduo, tornando-o 
mais investigativo e com pensamento mais contrutivo, 
favorecendo ainda mais a interação entre professor e aluno [13]. 
Para isso, é importante que a utilização de softwares em sala de 
aula seja avaliada conforme capacitação do professor: caso este 
possua conhecimento e domínio suficiente de uma ferramenta, 
pode usufruir das mais variadas formas de utilização durante o 
processo de ensino.  
Existem algunas maneiras de utilização da tecnologia para a 
aprendizagem, que podem ser aplicadas conforme o objetivo que 
se deseja alcançar. Por exemplo, a simulação, que é uma maneira 
de simular a realidade de forma que não apresente risco ao aluno 
em seu primeiro momento de aprendizagem. A aprendizagem por 
descoberta, ou investigação, que tem por objetivo despertar a 
curiosidade do aluno e fazê-lo pensar, tornando-o mais criativo e 
investigativo. Os pacotes de aplicativos como jogos, editores de 
textos e planílhas também são utilizados, tanto em casa quanto em 
sala de aula. Estes não possuem um objetivo específico, mas 
auxiliam indiretamente facilitando o seu dia-a-dia. E por último, a 
exercitação, que é a forma mais comum dentro das escolas. Trata-
se da aplicação de atividades repetitivas que podem ser utizadas 
para o aprendizado de temas variados. A exercitação trabalha 
sobremaneira a memória, auxiliando e facilitando o 
acompanhamento individual do aluno. Quando utilizado o 
formato de tutoriais, a exercitação determina que o aluno siga 
algunas instruções e forneça respostas quando questionado, 
cabendo ao software validar a resposta como certa ou não. Nos 
tutoriais, uma resposta incorreta encaminha o aluno para o refazer 
o processo, e uma resposta correta permite-lhe avançar ao 
próximo nível ou fase [14, 18]. 
Existem algumas vantagens na utilização do método do ensino 
programado ou por exercitação, relacionadas a situações como, 
por exemplo, auxiliar alunos que apresentam algum tipo de 
dificuldade ou então que necessitam de apoio extra-classe, ou no 
apoio à tarefa de memorização da informação. Este método 
também auxilia na aprendizagem que requer automatização de 
respostas, como a aprendizagem da tabuada de multiplicar ou para 
estudantes que não têm possibilidades de assistir à aulas 
presenciais, como em casos relacionados ao ensino à distancia. 
Nestes casos, softwares de exercitação favorecem o 
acompanhamento individualizado do aluno e possibilitam o 
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estabelecimento de foco mais preciso sobre sua dificuldade, 
podendo agir em sua atual necessidade [14, 18]. 

2. DISLEXIA 
Estima-se que cerca de 5 a 10% da população mundial com idade 
escolar possui alguma dificuldade no aprendizado da leitura. No 
Brasil, aproximadamente 40% das crianças em séries iniciais 
apresentam dificuldades devido a um grupo de fatores que 
isolados ou combinados, acabam influenciando em um mau 
rendimento escolar [1].  
Atualmente a dislexia é o distúrbio com mais incidência em sala 
de aula. Pesquisas feitas em vários países mostram que cerca de 
10 a 15% da população mundial é disléxica. Ao contrário do que 
muitos pensam, a dislexia não está relacionada a doença, 
deficiência mental, falta de inteligência, condições 
socioeconômicas ou baixa qualidade no processo de ensino. A 
dislexia é considerada um distúrbio neuropsicológico que se 
caracteriza pela dificuldade de identificação, compreensão e 
também interpretação de símbolos gráficos da leitura [7]. 
De acordo com estatísticas apresentadas pelo Centro de Avaliação 
e Encaminhamento (CAE) da ABD (Associação Brasileira de 
Dislexia), em pesquisa realizada entre os meses de janeiro a 
dezembro de 2011 com 366 pacientes, a procura por diagnóstico é 
maior entre os homens, representando 68%, contra 32% de 
mulheres. Nesta pesquisa foram avaliados os perfis de uma 
amostra de indivíduos dos quais, mais de 50% foram 
diagnosticados com dislexia, que pode ser classificada em três 
graus: leve, média e severa [2].  
Segundo a ABD, “A habilidade mais prejudicada na dislexia é a 
de segmentar, manipular e sintetizar sequências de sílabas e 
fonemas que compõem as palavras, que representa a habilidade de 
consciência fonológica” [7]. Não existem evidências sobre a 
origem da dislexia, o que se tem conhecimento é que esse 
distúrbio pode ser hereditário ou adquirido no desenvolvimento 
da criança, contudo estudos indicam que 23 a 65% de crianças 
diagnosticadas com dislexia, possuem pais também disléxicos [5, 
9].  
No cenário escolar, há dificuldades para a identificação da 
dislexia, pois os professores geralmente não estão prontos para 
lidar com uma criança com este distúrbio, além disso, o 
diagnóstico é considerado complexo, sendo necessária uma 
equipe especializada para diagnosticar um paciente. Para isso, é 
indispensável que o professor conheça os sintomas e 
características da dislexia para que se possa identificar um aluno 
com esse distúrbio logo em séries iniciais, evitando assim, que seu 
rendimento escolar caia, pois o aprendizado está ligado com o seu 
aspecto psicológico, e isso influencia em seu desenvolvimento 
atual e futuro [6, 8], não significando, entretanto, que esta criança 
detêm pouca inteligência, ou mesmo que ela será incapaz de obter 
sucesso em sua vida profissional, por exemplo. 
Crianças com este distúrbio podem apresentar algumas 
características que dificultam o aprendizado no seu dia-a-dia, 
como o seu rendimento apresentado em sala de aula (apesar de 
seu intelecto), sua capacidade em soletrar e escrever palavras ou 
frases (podendo inclusive inverter a reprodução das sílabas), má 
lateralidade, distorção auditiva, (mesmo possuindo a acuidade 
auditiva em perfeitas condições) e percepção de espaço e tempo 
diminuída [2, 8, 17]. 
As características da dislexia podem se manifestar de maneira 
diferente de criança para criança. Sendo assim, uma criança que 

possui dislexia pode apresentar características diferentes de outra 
criança com este mesmo distúrbio, por isso, a dislexia pode ser 
classificada basicamente em dois tipos: auditiva e visual [6, 9, 10, 
11]. 
Dislexia auditiva, também chamada de disfonética, é caracterizada 
por um déficit no processamento auditivo. Trata-se pois da 
dificuldade em interpretar e memorizar a ordenação e os sons das 
palavras. Casos como omissão de som ou percepção de sons 
diferentes do meio de uma palavra são frequentes. Para este tipo 
de dislexia, a audição pode se apresentar pouco confusa, mas não 
comprometida [11]. 
Dislexia visual, ou diseidética, ocorre devido a uma disfunção no 
processamento visual. Neste caso a criança apresenta dificuldade 
em diferenciar certas letras, pouca percepção e interpretação para 
memorizar palavras ou textos. Neste caso, ela pode ainda alterar a 
ordem na qual uma palavra é escrita, ler omitindo alguma letra ou 
ler de trás para frente são algumas das situações possíveis neste 
tipo de dislexia [11]. 
Há também possibilidade da manifestação dos dois tipos de 
dislexia ao mesmo tempo em uma criança, sendo neste caso 
considerada como dislexia mista [10, 11, 16] 
Isto exposto, cabe então mencionar que a preocupação com 
distúrbios e transtornos que afetam o processo de aprendizagem 
vem se tornando mais evidente promovendo uma corrida em 
busca de ferramentas tecnológicas que venham solucionar ou 
amenizar dificuldades inerentes ao processo. A necessidade de 
conteúdo didático para auxílio de aprendizagem dentro ou fora da 
escola, e as iniciativas existentes, possuem um papel importante 
para o auxílio no desenvolvimento e aprendizagem. 
Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo o projeto e 
desenvolvimento de uma solução de software de apoio ao proceso 
de ensino de pessoas, especificamente crianças cursando as séries 
iniciais, disgnosticadas com dislexia.  
Pretende-se então contribuir não somente para o amadurecimento 
do processo de ensino/aprendizagem dentro e fora da sala de aula, 
mas também promover o uso de softwares de exercitação como 
elementos de auxílio complementar a um possível tratamento das 
características inerentes ao distúrbio da dislexia.  

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Há relatos de softwares desenvolvidos com o intuito de auxiliar a 
rotina de aprendizado de disléxicos, como é o caso da aplicação 
para dispositivos móveis, para utilização na plataforma Android 
desenvolvida pelo grupo ITAbits composto por alunos do 
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Trata-se de um jogo 
no formato de palavras cruzadas com sílabas chamado Aramumo. 
Para formar as palavras faladas pelo software no início do jogo, as 
crianças devem arrastar "bolhas" de sílabas que flutuam pela tela 
para a posição correta [20].  
Além do Aramumo, podem-se mencionar outras duas aplicações 
com os nomes de "Arqueiro Defensor" e "Mimosa e o Reino das 
Cores" com a mesma finalidade. Estes aplicativos foram testados 
por crianças em tratamento no Centro de Triagem Neonatal e 
Estimulação Neurossensorial (CTNEN) [4].  
Outro aplicativo que também foi considerado como um passo 
importante para o aprendizado de crianças com dislexia foi o 
Programa de Remediação Fonológica (Prefon), que tem como 
objetivo melhorar o desempenho da leitura e escrita em crianças 
com dislexia. Baseados em estudos realizados pela fonoaudióloga 
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Cíntia Alves Salgado Azoni no laboratório de Distúrbios de 
Aprendizagem e Transtornos da Atenção (Disapre), da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, realizaram-se avaliações 
em grupos de crianças com dislexia, cujos resultados se 
apresentaram satisfatórios mostrando uma melhora significativa 
na consciência fonológica e na habilidades de escrita [19].  

4. ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO 
SOFTWARE APRENDENDO COM AS 
SÍLABAS 
Para o desenvolvimento do software Aprendendo com as Sílabas, 
tomou-se como base para elaboração o modelo ADDIE (Analysis 
Design Development Implementation Evaluation) apresentado em 
“The Conditions of Learning” de Robert M. Gagné (1965). O 
modelo ADDIE desenvolveu-se como um ISD (Instructional 
System Design) e apresenta-se como um poderoso framework de 
apoio ao desenvolvimento de modelos de ensino, que se propõe 
basicamente a: identificar as necessidades de um determinado 
público, propor uma solução a estas necessidades e a avaliação 
dos resultados obtidos [3, 15].  
O software Aprendendo com as Sílabas apresentado neste trabalho 
considerou a realização das etapas de análise, design e 
desenvolvimento, ficando as etapas de implementação e avaliação 
para ocasião futura. 
A etapa de Análise prevê a compreensão das necessidades do 
público alvo. Em termos gerais, cabe a resposta a perguntas como: 
"Do que precisam?", "Por que é importante desenvolver?" [3, 15]. 
Assim, para o desenvolvimento do software considerou-se 
elementos assimilados a partir da pesquisa bibliográfica realizada, 
relacionados às características dos individuos diagnosticados com 
dislexia. Foi possível verificar que os problemas inerentes à 
dislexia, como a dificuldade de interpretar e memorizar a 
ordenação e os sons das palavras no caso da dislexia auditiva, ou 
a dificuldade em diferenciar certas letras, ou alterar a ordem que é 
escrita a palavra, no caso da dislexia visual, são fatores 
relacionados não somente à dificuldade no aprendizado, mas que 
colaboram com o desenvolvimento de um sentimento de exclusão 
ou mesmo não aceitação em um grupo social.  
Daí a relevância do desenvolvimento de uma ferramenta que 
favoreça o treinamento e o consequente aprendizado de signos e 
sons da leitura e da escrita por crianças disléxicas que estejam 
frequentando as séries iniciais do ensino. 
Realizada a análise do problema, a etapa subsequente definida 
como Design é a responsável por definir os objetivos de 
aprendizagem. Esta definição é de grande importância uma vez 
que dela dependem os procedimentos de ensino e as formas de 
avaliação que serão empregadas na implementação do software. 
Assim, nesta fase ocorre a elaboração do conteúdo, exercícios, 
avaliação (quando existir), traduzidos em um mapa ou roteiro [3, 
15]. 
Uma vez que o grupo de estudo alvo deste trabalho envolve 
crianças diagnosticadas com dislexia, tem-se como principal 
objetivo de aprendizagem prover um ambiente de familiarização 
da palavra escrita com os signos/sílabas que a compõe. Para tanto, 
optou-se pela elaboração de um software no formato de 
exercitação que deve promover por parte da criança (ou paciente) 
a observação de imagens e o reconhecimento da letras e sílabas 
que venham formar as palavras correspondentes. 

A base inicial para a proposição dos exercícios partiu da avaliação 
de atividades elaboradas para uso em sala de aula. Tais atividades, 
sugeridas por [12], são apresentadas em formato de lista de 
exercício em papel, contendo símbolos, imagens, palavras, para o 
quais propõe-se ao aluno resolver os problemas preenchendo a 
mão as lacunas. 
Assim, como forma de apoio ao desenvolvimento, optou-se pela 
elaboração de duas atividades de exercitação. A primeira visando 
estimular a identificação de sílabas que comporão a palavra 
correspondente a uma imagem aleatoriamente apresentada, e a 
segunda, de caráter mais complexo, visa despertar na criança a 
capacidade de reconhecimento de signos de escrita e a elaboração 
de novas palavras. 
Para a composição de ambas as atividades, primeiramente 
elaborou-se um roteiro, prevendo a descrição do exercício, as 
ações que devem ser realizadas, as respostas esperadas do 
software e o resultado esperado com o processo de aprendizado. 
Após a descrição dos roteiros, elaborou-se o protótipo das 
interfaces das atividades no software. 
O ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. apresenta 
o roteiro da Atividade 1 do software. 

Quadro 1: Roteiro instrucional - Atividade 1 

Atividade 1 - Relacionar sílabas a imagen em orden correta 

Descrição do exercício: Marcar/selecionar as sílabas montando 
a palavra conforme mostrada na imagem. 

O que a criança deve fazer: Deverá observar a imagem, ouvir o 
som que dirá qual é o nome da imagen, e através dos botões 
abaixo da referida imagem seleccionar as sílabas que compôe a 
imagen exibida. 

O que o software responde: Entre a imagen e as sílabas, será 
apresentado as sílabas selecionadas formando a palavra. Caso a 
palavra esteja certa, o software emite uma mensagem informando 
que o usuario acertou, caso as sílabas estejam incorretas o em 
ordem diferente da correta, o software informa que a resposta 
está incorreta e solicita para que ele tente novamente. 

Resultado esperado: Trabalhar a memorização da criança, 
podendo relacionar imagens com a palavras, e as sílabas com 
seus fonemas a partir do som da palavra, além de desenvolver a 
interpretação e diferenciação de palavras. 

A Figura 1 apresenta o protótipo de interface do software para a 
Atividade 1. 

 
Figura 1: Protótipo de interface - Atividade 1 

O ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. apresenta 
o roteiro instrucional da Atividade 1 do software. 
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Quadro 2: Roteiro instrucional - Atividade 2 

Atividade 2 - Selecionar sílabas corretas 

Descrição do exercício: Nesta atividade é apresentada uma 
palavra em destaque e abaixo dela uma lista com quatro palavras 
formadas por apenas duas sílabas. 

O que a criança deve fazer: Identificar e selecionar dentre a 
lista de palavras com duas sílabas aquela que é formada pelas 
sílabas inicial e final da palavra apresentada em destaque. 

O que o software responde: Se o usuário selecionou a palavra 
correta, o sistema emite uma mensagem informando que ele 
acertou, caso contrário uma mensagem dizendo que ele errou é 
emitida, solicitando que ele tente novamente. 

Resultados esperados: Trabalhar a percepção e a imitação 
auditiva e visual. 

A Figura 2 apresenta o protótipo de interface do software para a 
Atividade 2. 

 
Figura 2: Protótipo de interface - Atividade 2 

Finalmente, a etapa de desenvolvimento envolve a 
operacionalização do roteiro, ou seja, a tradução das atividades 
previstas para a tecnologia escolhida [3, 15]. 
Assim, para o cumprimento da etapa de desenvolvimento do 
software Aprendendo com as Sílabas optou-se como plataforma 
tecnológica a web. Desta forma, a interfaces que servem como 
base de interação com o usuário foram desenvolvidas a partir de 
scripts em HTML (Hypertext Markup Language) e CSS 
(Cascading Style Sheets), para a programação das atividades fez-
se uso de linguagem PHP (Hypertext Preprocessor) e JavaScript 
(para a apresentação de caixas de diálogo com mensagens ao 
usuário e a renderização do áudio). Para o armazenamento das 
imagens apresentadas pelo software e dos dados de áudio utilizou-
se MySQL. 
A escolha por este formato de disponibilização se deu pelo fato de 
se verificar neste modelo de aplicação um alcance mais amplo de 
um público de usuários, o que favorece a utilização e 
popularização da ferramenta. 

5. SOFTWARE APRENDENDO COM AS 
SÍLABAS 
Uma vez desenvolvido, o software Aprendendo com as Sílabas 
está direcionado a crianças que frequentam as séries iniciais, 
diagnosticadas com dislexia. O uso do software também pode ser 
estendido a profesores que têm na tecnología uma forma de apoio 
ao proceso de ensino. 
A proposta de uso do software Aprendendo com as Sílabas prevê 
o acesso de uma criança disléxica para a realização de atividades 

que não somente favoreçam seu entendimento do conteúdo 
apresentado, como também sirvam como repositório de 
treinamento para as limitações impostas pelo distúrbio, como o 
não reconhecimento de certos signos da linguagem ou mesmo os 
fonemas equivalentes.  
Apesar de o uso do software não obrigar a interação entre 
professor e criança disléxica, uma vez que optou-se pela 
elaboração de uma interface simples e intuitiva, não se descarta 
esta como uma boa forma de aproximação. Como exposto, o 
aluno disléxico pode apresentar características relacionadas a 
inibição, consequentes das dificuldades inerentes ao distúrbio, 
assim a apresentação do software pelo professor pode se tornar 
um impulsionador positivo para o aprendizado da criança. 
O primeiro acesso permitirá à criança optar por uma das duas 
atividades previstas, identificadas no software como Jogo das 
Imagens (Atividade 1) e Jogo das Palavras (Atividade 2), 
conforme Figura 3. 

 
Figura 3. Interface inicial do software Aprendendo com as 

Sílabas 
A opção pela atividade Jogo das Imagens, encaminha a criança 
primeiramente para a tela com o enunciado da atividade (Figura 4) 
e então para a atividade.  

 
Figura 4. Enunciado do Jogo das Imagens 

Nesta atividade é apresentada uma imagem em destaque e um 
conjunto de sílabas abaixo da mesma. Caberá à criança identificar 
e selecionar aquelas sílabas que comporão a palavra 
correspondente à imagem apresentada. Como forma de apoio, a 
palavra correspondente à imagem é "falada" pelo software, a partir 
da reprodução do áudio correspondente. A criança pode 
interromper a realização da atividade a qualquer momento, 
clicando no botão Sair do Jogo, apresentado na parte inferior de 
todas as telas. A Figura 5 apresenta o enunciado e a atividade 
Jogo das Imagens. 
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Figura 5. Enunciado e atividade Jogo das Imagens 

A opção pela atividade Jogo das Palavras, encaminha a criança 
primeiramente para a tela com o enunciado da atividade e então 
para a atividade.  
Neste novo exercício é apresentada uma palavra na parte superior 
da tela e um conjunto de palavras formadas por duas sílabas logo 
abaixo. Aqui, deve-se identificar e selecionar aquelas palavras na 
lista apresentada que são formadas pela junção da primeira e 
última sílabas da palavra em destaque. A exemplo do Jogo das 
Imagens, também no Jogo das Palavras é possível ouvir a palavra 
em destaque a partir da reprodução do áudio correspondente.  
A Figura 6 apresenta a tela com o enunciado da atividade, e a 
Figura 7 apresenta a atividade Jogo das Palavras respectivamente.  

 
Figura 6. Enunciado do Jogo das Palavras 

 
Figura 7. Atividade Jogo das Palavras 

Em ambas as atividades, ao selecionar as opções corretas, 
montando a palavra esperada, o software apresenta uma 
mensagem de acerto à criança. Caso contrário uma mensagem de 
erro é apresentada, convidando a criança a tentar realizar a 
atividade novamente, conforme apresentado na Figura 8. 

 
Figura 8. Mensagens de erro e acerto após realização da 

atividade 
Como forma de incentivar o uso contínuo do software 
Aprendendo com as Sílabas, o registro de tentativas e acertos é 
mantido, sendo apresentado ao término das atividades em formato 
de ranking de pontuações, como acontece em jogos (Figura 9). 

 
Figura 9. Registro de realização das atividades 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pesquisa realizada neste trabalho buscou evidenciar o grande 
valor de contribuição proporcionado pelo desenvolvimento e uso 
de novas tecnologias, em especial dos sistemas de software, no 
processo de ensino/aprendizagem. 
Além disso, o passar do tempo permitiu que todos os envolvidos 
no processo - alunos, professores, especialistas em tecnologia - 
compreendessem que as dificuldades inerentes às ações de ensinar 
e aprender vão além de teorias e/ou processos estabelecidos e há 
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muito aplicados. As dificuldades estão relacionadas também a 
elementos silenciosos, que se manifestam de formas diferentes e 
que geram barreiras difíceis de se transpor. 
A dislexia é um destes agentes silenciosos promotores de 
dificuldades para a evolução do aprendizado de certos grupos de 
indivíduos. Sua descoberta é por vezes difícil, mas uma vez 
identificada, práticas podem ser aplicadas para que o distúrbio 
seja tratado. 
Tendo isto em vista, neste trabalho apresentou-se o projeto e 
desenvolvimento de um software do tipo exercitação que possa 
auxiliar na aplicação de práticas que favoreçam o processo de 
ensino/aprendizagem em crianças disléxicas do tipo vidual. 
Verifica-se como válida e promissora este tipo de inciativa, não 
somente pela conversão de uma prática de exercitação para um 
ambiente tecnológico, mas por promover, a partir do uso de um 
software, um formato diferente e amigável ao público alvo 
descrito para a realização de práticas e exercícios, sejam dentro ou 
fora da sala de aula.  
Enfim, busca-se com a solução de software ora apresentada, 
estabelecer o início de um caminho ainda por percorrer, cujo 
desafio reside não somente na coleta de resultados a partir de sua 
aplicação, mas seu aprimoramento e expansão para o apoio a 
outras formas de dislexia.  
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1. INTRODUCCIÓN  
Se estima que entre un 10 y un 17.5% de la poblac
Unidos [11] y entre 7,5% y un 11% de los hablan
tienen dislexia [5], un trastorno del aprendiza
neurológico que afecta a las habilidades lecto
Superar la dislexia supone un gran esfuerzo por pa
en general, requiere hacer reeducación. Gran 
reeducación incluye ejercicios con palabras [3]. Si
ejercicios actuales en papel, presentan dos limitacio

• No se ha explotado el potencial de las
informáticas que permiten, por ejemplo,
ejercicios personalizados en función de los err
adaptar los ejercicios en función del rendimien
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presenta de acuerdo a ciertos pará
embargo, el formato en papel impi
esta forma. 
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A continuación presentamos los trabajos relacionados con nuestro 
estudio (Sección 2) y las fuentes de conocimiento de las que se 
nutre el diseño de los ejercicios (Sección 3). Después explicamos 
su método de creación (Sección 4), otros factores que se han 
tenido en cuenta al integrar los ejercicios en un juego (Sección 5) 
y los planes de trabajo futuro (Sección 6). 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 
Hemos dividido los trabajos relacionados en dos áreas [25]:   
(a) Ejercicios para los niños con dislexia. Además de los libros 
impresos con ejercicios de palabras [3, 10], encontramos recursos 
en la Web que contienen ejercicios para niños con dislexia, como 
El patinete,5 con ejercicios para imprimir, o como Espacio 
Logopédico,6 que incluye libros de ejercicios.  
(b) Aplicaciones móviles y tabletas de apoyo para la dislexia. 
La mayoría de las herramientas existentes se centran en la 
modificación de la presentación de los textos [14, 28] y en la 
corrección ortográfica [16, 21]. Otras aplicaciones dirigidas a 
niños con problemas de aprendizaje son: Dyslexic like me,7 con 
una guía para niños con dislexia y Dyslexia Quest,8 que incluye 
pequeños juegos. También encontramos aplicaciones para mejorar 
la ortografía, como Word Magic9 o Spelling Bee.10 Para el español 
sólo hemos hallado, Dislexia Ejercicios Prácticos11 que incluye 
diferentes tipos de juegos. 
Nuestro juego se diferencia del resto en el proceso del diseño de 
los ejercicios, ya que nuestro método parte del análisis empírico 
de los errores que cometen niños con dislexia. 

3. FUENTES DE CONOCIMIENTO 
En esta sección explicamos las dos fuentes de conocimiento 
principales que utilizamos para el diseño de los ejercicios: (1) los 
errores escritos por personas con dislexia y (2) las dificultades 
específicas de las personas con dislexia. 

3.1 Errores Disléxicos 
Las personas con dislexia presentan tasas de errores de ortografía 
más altas que las de los no disléxicos [6]. Los errores escritos por 
personas con dislexia se han utilizado para descubrir diferentes 
aspectos de la dislexia además de para realizar herramientas 
especializadas como correctores automáticos [21]. Por ejemplo, 
los tipos específicos de errores disléxicos ponen de relieve 
diferentes aspectos de la dislexia tales como un déficit de 
procesamiento fonológico [17]. Los errores de dislexia pueden 
llegar a ser tan útiles que hasta existe un diagnóstico de dislexia 
basado en el porcentaje de errores [29]. Como los errores escritos 
por personas con dislexia aportan información sobre la dislexia 
misma, asumimos que dichos errores son un reflejo de las 
dificultades que estas personas encuentran y, por lo tanto, 
utilizamos estos errores como fuente de conocimento para la 
creación de ejercicios.  
                                                                 
5 http://www.elpatinete.com 
6 http://www.espaciologopedico.com 
7http://itunes.apple.com/us/app/dyslexia/id490719400?ls=1&mt=8 
8http://itunes.apple.com/gb/app/dyslexia-quest/id448166369?mt=8 
9 http://itunes.apple.com/us/app/word-magic/id293630633?mt=8 
10https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mob

ile.spelling&hl=en 
11http://itunes.apple.com/es/app/dislexia-ejercicios-

practicos/id511015714?mt=8 

Creación de Corpus de Errores. Hemos compilado un corpus 
(DysCorpus) de textos escritos por niños con dislexia que está 
compuesto por 68 textos (955 errores). Los textos son redacciones 
de colegio de niños disléxicos de entre 6 y 15 años. En [24] se 
puede encontrar una descripción de la primera versión de este 
corpus donde se describen las frecuencias y los tipos de errores 
encontrados, así como los criterios de creación y anotación del 
corpus. 
Análisis de Errores. Del corpus extraemos manualmente los 
errores y anotamos la siguiente información:  

• Tipo de error: 
o Error simple *vajo (bajo), o múltiple *ilistnador 

(ilustrador); 
o Error que da lugar a una palabra existente *ja (ya), 

o no existente *ferai (feria); 
o Error de (i) sustitución, *ja (ya), (ii) inserción, 

*sigilosarmente (sigilosamente), (iii) omisión, 
*imovilió (inmovilizó) o (iv) transposición, *ferai 
(feria). 

o Errores de división *per sona (persona) o de unión 
de palabras *alaño (al año). 

o Errores en la primera *otr (otro) y última letra *ma 
(más). 

• Letras implicadas en el error 
• Contexto en el que se produce el error (las letras anteriores y 

posteriores). 
• Distancia de Levenshtein12 entre la palabra incorrecta y la 

correcta. 

3.2 Dificultades Especifícas  
De los estudios de neurociencia cognitiva [7, 8, 9, 20] hemos 
extraído las dificultades específicas de lenguaje que tienen las 
personas con dislexia y las hemos agrupado según niveles de 
lenguaje:13 

• Ortografía: 
o (a.1) Palabras ortográficamente similares, bata y 

pata. 
o (a.2) Adición, omisión, y reconocimento de 

números y letras. 
o (a.3) Mala ortografía.  

• Fonética: 
o (b.1) Palabras fonéticamente similares, percepto y 

perfecto. 
o (b.2) Palabras irregulares.14 
o (b.3) Palabras homófonas, ora y hora. 
o ( b.4) Extranjerismos, wisky.  

• Morfología: 
o (c.1) Errores de derivación, *miedante (miedoso). 

• Léxico: 
o (d.1) Palabras nuevas, chocaviar. 
o (d.2) Pseudo-palabras,15 pataca.  

                                                                 
12 El número de cambios de letras que hay que realizar para llegar 

desde la palabra incorrecta a la palabra correcta [15]. 
13 Hemos incluído los niveles del lenguaje hasta el nivel léxico 

porque son los que competen al diseño de nuestros ejercicios. 
14 Palabras en las que no existe una correspondencia constante 

entre el grafema y el fonema. Como el español tiene una 
ortografía transparente no encontramos tan frecuentemente este 
tipo de palabras como en inglés, vase pronunciado como /vaz/. 
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o (d.3) Palabras poco frecuentes, príst
o (d.4) Palabras largas, prestidigitador
o (d.5) Adición, omisión y recon

palabras. 
o (d.6) Sustitución de palabras funcio

vez de de. 
o (d.7) Confusión de palabras pequeña
o (d.8) Reconocimiento de errores. 
o (d.9) Expresiones numéricas escritas

4. DISEÑO DE LOS EJERCICIOS 
En esta sección se explica el método para diseñar
Primero explicamos el tipo de ejercicios luego
llevado a cabo la selección y modificación de p
distractores y de sus niveles de dificultad. 

4.1 Clases de Ejercicios 
Hemos creado seis tipos de ejercicios en los que se
varias palabras con errores y el niño debe corre
palabras válidas. Los ejercicios con palabras han 
en función de (a) las dificultades específicas y (b)
pedagógicos actuales. Por ejemplo, los de inserción
separación se recomiendan en pedagogía [3, 10]. 
Las clases de ejercicios se describen a continuación
de dificultad específica a la que apoya se en
paréntesis. Todo ellos apoyan la mala ortograf
reconocimiento de errores (d.8). 
• Inserción: añadir letras (dificultades a.1, a.2, 

(Figura 2, abajo).  
• Omisión: quitar letras (dificultades a.1, a.2, b.
• Derivación: seleccionar la terminación correc

c.1). 
• Sustitución: sustituir una letra (dificultades 

y b.3) (Figura 2, arriba).  
• Separación: cortar en palabras. Este conjun

suele estar formado por una combinación de p
y funcionales (dificultades d.5, d.6, d.7 y 
centro).  

• Transposición: reordenar las letras o sílabas 
(dificultad a.2).  

4.2 Selección de Palabras 
Para la selección de las palabras que incluyen los ej
definido los siguientes criterios lingüísticos: 
Frecuencia mínima: hemos incluído las palabras q
los errores de DysCorpus (e.g. *prupo, grupo) 
fuera igual o superior a un umbral de frecuencia m
La frecuencia mínima ha de cumplir dos condicio
lugar la palabra ha de tener al menos 15 aparicion
palabras, F/millón en el Diccionario de frec
unidades lingüísticas del castellano [1].  

                                                                                
15Una palabra que no existe pero que estructuralm

en el lenguaje. 
16Las palabras funcionales son palabras que 

relaciones gramaticales y tienen poco significado
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Palabras existentes: sólo hemos incluído palabras castellanas que 
aparecen en el Diccionario de la Real Academia Española [23]. 
No hemos tenido en cuenta extranjerismos, pseudo-palabras y 
palabras irregulares (dificultades a.3, b.2, b.3 y b.4). 
Lemas: las palabras léxicas se presentan como lemas, es decir, se 
presentan en su forma canónica, por ejemplo cantar en vez de 
cantaba, a no ser que la palabra flexionada sea al menos dos veces 
más frecuente.  
Esto lo decidimos así porque los procesos morfológicos que 
intervienen en la morfología flexiva (flexión y conjugación) 
tienden a ser regulares en español y por lo tanto se procesan de 
forma diferente que el resto de la adquisición del léxico [4] 
(dificultad d.6).  

4.3 Modificación de Palabras 
En cada ejercicio se presenta una palabra inicial con un error que 
determina el tipo de operación que hay que hacer. Por ejemplo en  
*abía (había) hay que insertar la letra <h>. Todos los errores de 
DysCorpus con un error simple se han usado como palabras 
iniciales de los ejercicios. El resto de las palabras iniciales con 
errores las hemos generado a partir de los patrones lingüísticos de 
errores extraídos de DysCorpus aplicados a las palabras más 
comunes del castellano siguiendo dos pasos:  

• Selección de letras erróneas: las letras erróneas de las 
palabras iniciales se eligen en función de su frecuencia en 
nuestro corpus de errores. Por ejemplo, para los ejercicios de 
insertar un letras seleccionamos las letras que más 
frecuentemente has sido omitidas en el corpus de errores, 
como <h, s, r> o <n>. 

• Posición de los errores: como en DysCorpus los errores 
ocurren con mayor frecuencia en las sílabas trabadas18 
(16,66%), en las letras dobles (12,5%), y en la primera y en 
la última letra de la palabra (26%) hemos incluído más 
ejercicios que atañen a estos contextos de la palabra. 

4.4 Selección de Distractores 
Los distractores son las opciones incorrectas que se presentan 
junto a la respuesta correcta en un ítem de opción múltiple con el 
fin de distraer al jugador [18].  
Hemos seleccionado como distractores los grafemas que se 
confunden más frecuentemente en el corpus agrupados según los 
siguientes criterios lingüísticos [27]: 

• Grafemas fonéticamente similares (o iguales). Por 
ejemplo, <y|i>, <c|z>, <c|q>, <b|v> o <g|j>. 

• Grafemas ortográficamente similares. Por ejemplo, <y|j>, 
<n|r>, <b|d|g|q>, <ñ|n> o <rr|ll>. 

• Grafemas fonética y ortográficamente similares, como 
<m|n> y <b|p>. 

4.5 Niveles de Dificultad 
Para la creación de los niveles de dificultad hemos considerado las 
dificultades específicas de las personas con dislexia. A medida 
que aumenta el nivel de dificultad, las palabras son menos 
frecuentes, son más largas, tienen una morfología más compleja, y 
tienen una mayor similitud fonética y ortográfica con otras 
palabras. Los cinco parámetros que definen los niveles son:  

• Frecuencia. La frecuencia de uso de la palabra se determina 
utilizando el mismo criterio explicado en la sección 4.2 
(dificultad d.3). 

                                                                 
18 Cuando la sílaba termina en consonante. 

• Longitud. Número de letras por palabra (dificultad d.4).  
• Similitud Fonética y Similitud Ortográfica. Como el 

castellano tiene una ortografía transparente [30], ambas 
similitudes, la fonética y la ortográfica, están muy 
relacionadas salvo alguna excepción, por ejemplo la <h> no 
se pronuncia.  
Hemos calculado la similitud fonética y ortográfica a partir 
del número de vecinos que tiene la palabra por cada millón 
de palabras NNF.19 Para calcular el NNF hemos consultado la 
base de datos de índices de frecuencia, longitud y vecindad 
ortográfica en español [20]20 (dificultades a.2 y b.1). 

• Complejidad Morfológica. Para medir la dificultad 
morfológica tomamos en cuenta el número de morfemas 
(excepto los morfemas de inflexión) de la palabra. Por 
ejemplo, sombra tiene un morfema, sombrero (sombra + 
ero), tiene dos morfemas y (sombr + er + ero, ‘sombrerero’) 
tiene tres morfemas [2] (dificultad c.1).  

5. INTEGRACIÓN EN UN JUEGO 
La eficacia de los ejercicios no solo depende del contenido de los 
mismos sino también de otros factores propios de los juegos para 
dispositivos electrónicos como son la interacción, la presentación 
del texto o la experiencia del usuario.  
Se ha cuidado que la interacción del juego sea simple e intuitiva, 
aprovechando las capacidades táctiles de los dispositivos móviles. 
Por ejemplo, para mover una letra basta con desplazarla con el 
dedo al lugar que corresponda.  
Como el diseño del texto (color, fuente, tamaño, etc.) tiene un 
efecto significativo en el rendimiento lector de las personas con 
dislexia, Dyseggxia presenta el texto siguiendo parámetros en los 
que este grupo alcanza la mejor legibilidad en pantalla [26]. 
Para intentar mejorar la experiencia de usuario, hemos mejorado 
el juego incluyendo los resultados de una evaluación que llevamos 
a cabo con 12 niños con dislexia utilizando la técnica de pensar en 
voz alta (think-aloud). Por ejemplo, hemos añadido logros en el 
juego: hay un marcador con puntos y un pingüino que nace, crece 
y gana premios a medida que se resuelven ejercicios (Figura 1). 
Con el fin de involucrar a los jugadores, los logros se pueden 
compartir en línea con el resto de los jugadores a través del iOS 
Game Center. 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  
En este artículo hemos presentado un método para la creación de 
ejercicios de apoyo para niños con dislexia a partir de la 
explotación de un corpus de errores disléxicos, combinando 
criterios lingüísticos, pedagógicos y cognitivos.  
Al transformar los ejercicios en un juego utilizando dispositivos 
digitales esperamos que los niños se motiven a trabajar de forma 
regular, ayudándoles a superar la dislexia. El método ha sido 
adaptado para la lengua inglesa y en la actualidad Dyseggxia 
cuenta con 5.000 ejercicios, 2.500 para el español y 2.500 para el 
inglés.  

                                                                 
19 Los vecinos son todas las palabras con la misma longitud que se 

diferencian tan sólo en una letra [8], por ejemplo, algunos 
vecinos de casa son: masa, cosa, cama y caso.  

20 http://www.psico.uniovi.es/REMA/v8n2/a1/anexos.zip 
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Dyseggxia se encuentra disponible de forma gr
Store21 y, desde su lanzamiento en junio de 2
descargado más de 10.000 veces (Figura 3).  

Figura 3.  Número de descargas Dyseggxia en ju
 
Al menos, tres centros que apoyan a niños con di
Coddia23 y Uditta24, han integrado Dyseggxia en su 
En estos momentos nos hayamos realizando u
longitudinal en colaboración con un colegio, lo que
analizar el impacto a largo plazo de Dyseggxia 
lecto-escritoras de los niños. Asimismo, estamos tr
adaptación del método para otras lenguas como el 
monitorización del rendimiento del jugador 
automáticamente los ejercicios según sus necesidad
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ABSTRACT 
The national policy in the perspective of inclusive1 education, 
basic education schools have a greater importance for the 
development of proposals for the training of teachers on the 
subject of inclusion, and also in learning students with deficiency 
in this space common of learning, in the condition of universal 
learning. One alternative to add to the pedagogical work while 
considering students and teachers in front of knowledge is the use 
of AVA- platform Virtual Environment Learning – Eduquito2. 
This allowed that students and teachers interact in the processes 
connected to know, through the tools available in their own 
environment. The email application of AVA, has been of help by 
students with deficiency for expand their knowledge processes, 
considering the mediations conducted by the ZPD - Zone next 
development in the  Vygotski's conception, allowing these people 
to recognize himself as people learning. 
RESUMO 
A partir da Politica Nacional na perspectiva da Educação 
inclusiva1, as escolas de ensino fundamental passaram a dirigir a 
atenção para o desenvolvimento de propostas pedagógicas 
voltadas para a formação de professores sobre o tema da inclusão, 
bem como do ensino ao aluno com deficiência neste espaço 
comum de aprendizagem, na condição de aprendente universal. 
Uma das alternativas para agregar no trabalho pedagógico 
envolvendo, ao mesmo tempo, alunos e professores diante do 
conhecimento, é o uso de uma plataforma tecnológica que 
sustenta um AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Eduquito2. Este recurso tem possibilitado a professores e alunos 
interagirem nos processos ligados ao conhecer, através das 
ferramentas disponibilizadas no próprio ambiente. Observamos 
que o recurso “correio eletrônico” e “espaço de produção” deste 
AVA têm contribuído para que alunos deficientes ampliem seus 
processos de conhecimento, considerando as mediações realizadas 
nas ZDP – Zona de Desenvolvimento Proximal, na concepção de 
Vygotski, favorecendo que estes se reconheçam como pessoas 
aprendentes.  
Palavras chaves:  
Inclusão, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, mediação através 
de ferramentas da informática. 
1. INTRODUÇÃO 
O potencial da tecnologia digital da informação e comunicação, 
neste tempo histórico que vivemos, tem possibilitado ampliar os 

                                                                 
1http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6094.htm 
2 http://niee2.ufrgs.br/eduquito/pagina_inicial/creditos.php 

movimentos em processos inclusivos no âmbito do ensino 
fundamental, que neste recorte de experiência está 
transversalizado com os estudos e postulados de Vygotski. 
Utilizamos as ideias deste autor para alinhavar e evidenciar o 
processo de aprendizagem provocado pela abordagem pedagógica 
de um ambiente virtual de aprendizagem, que serve de ferramenta 
na mediação, tanto dos processos de conhecimento individuais do 
aluno incluído, considerado na essência das especificidades de 
cada um – diferente - quanto pela potencialização de uma rede de 
apoio que se sustenta não mais na deficiência, mas que trabalha na 
dimensão do processo de desenvolvimento humano levando em 
conta as diferenças peculiares de cada um. 

Nesta ótica, assumimos o compromisso com uma visão 
prospectiva da aprendizagem, considerando que o potencial de 
mudança das pessoas não é predizível e que todos os envolvidos 
no processo educativo movimentam-se por apoio e mediação na 
direção da complexidade de conhecimentos. A utilização de 
recursos vinculados a ambientes virtuais de aprendizagem no 
âmbito educativo é provocador para a maior parte dos professores 
e alunos, transformando-se num foco importante de estudos. 
Assim, para desenvolver este recorte de experiência, partimos de 
uma proposta já existente numa escola de ensino fundamental da 
Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, onde o coletivo de 
professores e alunos inicia-se no uso de uma ferramenta 
tecnológica (EDUQUITO), que disponibiliza um AVA nomeado 
ARQUIPÉDIA ESCOLAR, o qual declara como objetivo 
fomentar as aprendizagens relacionadas aos processos inclusivos. 

  Nosso recorte se limita e ao mesmo tempo se multiplica na 
analise dos processos de conhecimento que envolve o uso do 
correio eletrônico entre um aluno incluído e os professores do 
coletivo da escola. Estes ocupam diferentes funções ou são 
referências de diferentes disciplinas das áreas do conhecimento 
(matemática, educação física, língua portuguesa, espanhol, por 
exemplo). Alinhavamos teoricamente este trabalho pelos estudos 
Vygotskianos, que contribuem trazendo uma abordagem 
preconizando que o aprendizado é construído sócio culturalmente 
na interação e que a linguagem é a grande mediadora deste 
processo para que os alunos, através da cooperação e interação, 
desenvolvam suas competências, construam conhecimento e 
mudem suas visões de mundo. 

Buscamos para a elaboração deste texto a dinâmica de Relato de 
Experiência, pois pretendemos comunicar processos vivenciados, 
desde a elaboração inicial pelo aluno do seu objeto de 
conhecimento, as conversas realizadas pelo correio eletrônico e as 
postagens no espaço de produção no ambiente do Eduquito no 
cotidiano pedagógico, além do registro de situações relevantes 
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que ocorreram durante este processo de conhecer, bem como 
conquistas já evidenciadas durante a caminhada. 

2. METODOLOGIA: 

2.1.Contextualização Do Relato De 
Experiência:  
Organizamos este trabalho no âmbito de uma escola de ensino 
fundamental, congregando professor do AEE, alunos com 
deficiência em situação de inclusão escolar e seus professores, os 
quais iniciaram o uso de um AVA para interações voltadas à 
inclusão escolar, a partir de um projeto de pesquisa da 
UFRGS/PPGEdu orientado pela professora Lucila Santarosa. O 
coletivo de professores foi convidado a interagir no ambiente que 
tem como objetivo principal desenvolver ações voltadas para a 
inclusão. Os alunos ingressam no ambiente de acordo com a 
demanda de seus professores, por convite destes, para o 
desenvolvimento de projetos igualmente voltados para a inclusão, 
ampliando-se a interação com diferentes abordagens de 
conhecimentos.   

A professora do AEE tem a função de alimentar e programar o 
ambiente em consonância com os movimentos e demandas do 
coletivo, além de fomentar o uso do ambiente com os alunos que 
recebem atendimento especializado. Ela também coordena a 
elaboração dos objetos de aprendizagens que serão desenvolvidos 
no Eduquito. Neste sentido o contexto aqui é considerado como 
um motor primordial na constituição das pessoas, para além do 
sentido de pano de fundo. Ou seja, ele pode ser condição, recurso 
e/ou instrumento de constituição das pessoas. Passamos então 
pela construção de uma análise dialética da interação-contexto-
pessoa, balizada pela teoria sócia histórica e sua repercussão nos 
processos de conhecimento.  
2.2 A plataforma do AVA – Eduquito:  
A escolha do AVA Eduquito se dá na consequência de um projeto 
de pesquisa vinculado ao PPGEdu/Niee3  ( Núcleo de Pesquisa 
em Informática na Educação Especial) no contexto da Escola. O 
Eduquito é um ambiente de inclusão digital que se preocupa com 
a ampliação de recursos de ferramentas quanto à interação, ao 
desenvolvimento e à produção, pois representa uma concepção de 
espaço virtual e também de acessibilidade. Possui um layout 
muito atrativo para os usuários na Escola por ser colorido e 
apresenta ferramentas na modalidade síncrona e assíncrona, que 
possibilitam trocas entre os participantes e mediadores. Para o 
relato deste recorte de experiência, que envolve o uso do AVA 
Eduquito na escola por alunos incluídos e seus professores, se dá 
na análise das trocas realizadas pelo ambiente através das 
ferramentas espaço de produção e correio eletrônico no próprio 
ambiente virtual disponibilizado, sendo este o nosso foco de 
atenção para realizar esta construção textual. 
 
2.3. A Organização do AVA e a dinâmica na 
Escola:  
O Projeto como um todo foi nomeado ARQUIPÈDIA ESCOLAR, 
proposto com o objetivo de gerar e movimentar as aprendizagens 
dos professores e dos alunos relacionadas aos processos de 
inclusão. Partindo das experiências vividas na escola de ensino 
fundamental, com a pretensão de criar um espaço de interação 

                                                                 
3 http://www.ufrgs.br/niee/index.php 

voltado para uma cultura inclusiva. A organização do ambiente 
esteve sob a coordenação da professora referência do AEE que 
planejou diferentes Objetos de Aprendizagens (OA) neste 
ambiente e disponibilizou-os a todos os participantes, conforme as 
demandas dos professores sobre temáticas que perpassam as 
diferenças e deficiências dos alunos.  
Foram mantidas, até o momento, duas possibilidades no 
desenvolvimento de projetos voltados para  alunos envolvidos em 
processos inclusivos oportunizando interação no AVA: a primeira 
a partir da demanda dos professores referência de turmas que, em 
colaboração com a professora do AEE, planejam Objetos de 
Aprendizagens específicos para estes alunos, deixando-os também  
disponíveis para outras turmas;  a segunda, por demanda do 
trabalho desenvolvido no AEE, na relação dos alunos incluídos 
com o objeto de conhecimento e com os seus professores de sala 
de aula. Será a partir desta segunda possibilidade que 
analisaremos a comunicação que compõe a troca através do 
correio eletrônico e os comentários deixados no espaço de 
produção, relacionando os elementos anteriores com os processos 
de conhecimento desenvolvidos pelo aluno a partir desta 
experiência mediada pelo ambiente virtual. 

 
Figura1- Ferramentas do Eduquito e apresentação do aluno 

participante no “quem sou”. 

 2.4. A proposta de trabalho no AEE em 
consonância com o currículo desenvolvido:  
Gabriel4  é um dos protagonistas deste relato de experiência. Esta 
com 14 anos de idade, e constitui-se na turma como um 
adolescente alegre e brincalhão. Possui síndrome de Down, sendo 
por isso considerado um aluno incluído no ensino fundamental. 
Ainda encontra-se em processo de aquisição da leitura e escrita, 
precisando de ajuda para uma elaboração mais complexa de 
sentenças. 

 Consideramos importante contextualizar como surge para este 
aluno e seus professores uma possibilidade de trabalho a partir do 
uso do correio eletrônico e dos comentários no espaço de 
produção do ambiente de aprendizagem Eduquito. No espaço do 
AEE a professora que desenvolve esta função, propõe a 
elaboração de um material organizado que deveria ser entregue á 
professora referência5 de sala de aula, a partir do estudo que a 
turma fez sobre as diferenças e identidades, relacionando  estudos 
que circularam desde o reconhecimento de diferentes grupos 

                                                                 
4 Nome fictício. 
5 Professora referência – denominação dada aos professores 

titulares de turma ou das áreas de conhecimento nos anos finais 
do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino de Porto 
Alegre. 
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sociais (como os índios) ao estudo das diferenças (físicas, de 
gênero, de preferencias, etc...) entre eles próprios alunos. 

Desta forma questionou-se Gabriel sobre o que o diferencia dos 
demais colegas da turma. Imediatamente responde que ele é 
GREMISTA. E desta resposta surge a ideia de elaboração de um 
power point que deveria mostrar informações sobre o Grêmio6 . 
Deste primeiro processo combinado entre aluno e professora do 
AEE o aluno  inicia o primeiro movimento em direção à 
exploração do tema buscando referencias na web, destacando 
jogadores, cor preponderante, símbolo do time, posições de jogo e 
nome dos jogadores mais escalados no momento, bem como hino 
do time e número de identificação de cada jogador. A partir disso, 
partiu-se em direção ao segundo movimento, organizando todas as 
informações no espaço do power point. Foram construídos 
processos decisórios importantes em relação a aspectos como: o 
que vem primeiro; de que forma colocar os elementos e também 
se irá anexar imagens e escritos.  

Estes movimentos remeteram o aluno  a uma  posição de autoria,  
a partir do momento em que pode ver-se e sentir-se agindo sobre 
suas escolhas, sua produção escrita (mesmo que com ajuda ou 
cópia) e sobre os elementos de sua decisão para gerar a elaboração 
do material. A produção resultante foi na sequencia postada no 
ambiente do Eduquito- ARQUIPÉDIA ESCOLAR, no qual o 
aluno já estava inscrito como participante. Na intenção de 
desenvolver um trabalho mais interativo do aluno com o coletivo 
de professores referência das diferentes áreas do conhecimento 
implicados com o aluno é que foi sugerida para Gabriel a 
possibilidade de mostrar o que havia construído enviando o “ppt 
do Grêmio” para todos eles, através de postagem na ferramenta do 
ambiente espaço de produção e pelo correio eletrônico do 
Eduquito 

2.5. Os escritos nas postagens no espaço de 
produção e correio eletrônico e seus sentidos:  
Daqui partimos para a seleção do material escrito e trocado no 
correio eletrônico entre o aluno, professores referencias das 
diferentes áreas do conhecimento e professora de SIR.  Pois o 
aluno passa neste momento a aguardar as respostas, entende-las na 
sua dimensão e sentidos buscando corresponder aos elementos 
evidenciados no feedback enviado pelos diferentes professores 
sobre sua produção. 

Ampliou-se a possibilidade de uma mediação individualizada e 
singularizada em relação ao momento-processo do aluno em 
especifico. 

3.RESULTADOS E POSSÍVEIS 
DISCUSSÕES VINCULADAS À TEORIA 
SÓCIO HISTÓRICA: 
A partir da ótica de Vygotski (1997:187) o desenvolvimento das 
funções psíquicas superiores torna-se possível pelas vias de seu 
desenvolvimento na cultura, sendo que este desenvolvimento 
pode seguir o curso do domínio dos meios exteriores da cultura 
(linguagem, escrita, aritmética), bem como a linha do 
aperfeiçoamento interior das próprias funções psíquicas 
(elaboração da atenção voluntária, da memória lógica, do 
pensamento abstrato, da formação dos conceitos, do livre arbítrio, 
                                                                 
6 Grêmio – um dos times de futebol do clube de Porto Alegre/RS, 

o outro é o Internacional. 

etc.). As investigações do autor demonstraram que, em geral, a 
criança com deficiência está atrasada precisamente neste aspecto. 
Mas este desenvolvimento não depende da insuficiência orgânica, 
mas das mediações e problematizações que lhe são propostas e da 
forma que interage com estes novos elementos.  

Evidências nas respostas de cada um dos professores que 
responderam ao aluno, através do correio eletrônico demonstram 
proposição de mediações e problematizações para que o aluno 
avançasse em seu conhecimento. O professor de música 
questionou se o aluno já tocava aquela música com seu pai, 
remetendo-o para o micro contexto da família, indicando sentidos 
e possibilidades da ordem da vivência com instrumentos musicais, 
uma vez que o aluno e seu pai tocam cavaquinho e violão. A 
professora referência perguntou se ele sabia como o técnico 
planejava estratégias de jogo com os jogadores, remetendo o 
aluno a buscar o conceito de estratégia e planejamento, bem como 
refletir sobre a forma como podiam ser elaborados, remetendo o 
aluno a pesquisar na internet, com ajuda, no espaço do AEE. A 
professora mediadora de uma das oficinas do AVA perguntou se o 
time iria participar de campeonatos fora do país, o que levou o 
aluno a buscar a relação do que é Brasil, seu território e dos países 
vizinhos, que constituem a América Latina.  

Todos estes diferentes desafios, propostos de forma 
interdisciplinar por considerar as áreas de conhecimento,  através 
das mediações elaboradas pelos professores do aluno incluído 
geraram uma experiência singular e significativa. O diálogo em 
foco no ambiente provocou no aluno uma movimentação em 
direção à amplitude da primeira elaboração realizada por ele, a 
qual se desdobra em outras dimensões mais complexas do 
conhecimento. Destacamos que o envolvimento do aluno na sua 
construção de conhecimento partindo de um ponto de 
complexidade - ZDP- que lhe foi possível para uma ampliação, 
após as provocações ou problematizações dos professores na 
manifestação de um feedback no contexto do AVA,  não se 
encerrou numa zona de conforto, mas o levou a buscar relações 
mais elaboradas. 

Neste sentido percebemos que o engajamento do aluno no 
trabalho proposto com a utilização de um AVA também 
possibilitou que o mesmo se visse mergulhado na ferramenta 
cultural virtual que perpassa o contexto das relações entre as 
pessoas da comunidade escolar do qual faz parte. Desde o simples 
fato de usar um computador ao uso da internet para acessar o 
ambiente virtual e também a identificação das demais pessoas do 
seu vínculo escolar inscritos naquele ambiente, possibilitando 
maior comunicabilidade entre o aluno incluído e os professores, 
considerando seu ritmo singular de aprender. 

Na opinião de Vygotski (1997:127), deve ser objetivo do ensino 
das crianças que de alguma forma se diferenciam, sua inserção no 
desenvolvimento cultural, durante suas aprendizagens. Esta 
inserção produz-se mediante o domínio pelo meio social e 
interiormente, das funções superiores voluntárias e mediadas. 
Propôs que desta forma se desenvolveriam o pensamento e a 
linguagem, plenos de significação, gerando capacidade de atuar. 
Em consonância a esta posição teórica, nesta proposta educativa 
com o uso de um AVA, buscou-se desenvolver a possibilidade da 
criança colocar-se objetivos e alcançá-los: planejando (o tema que 
iria explorar), agindo (sobre a elaboração de power point com as 
informações e relações com o conhecimento) e refletindo (a partir 
do feedback recebido por e-mail sobre seu trabalho, enviado por 
seus professores e colegas). Assim, a organização da ação 
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mediadora dos profissionais envolvidos se transforma em um 
processo educativo que ajuda as crianças a tomarem consciência 
de novas facetas de problematizações, levando-os a ampliarem 
suas ZDPs. 

As interfaces possibilitadas com o uso do Eduquito demostram 
que a utilização de um AVA no ensino fundamental pode 
constituir-se em ferramenta capaz de mediar relações de 
aprendizagens entre o trabalho em sala de aula e o realizado no 
espaço de Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma 
vez que oportuniza apresentação de situações-problema diversas, 
com as quais o aluno busca encontrar soluções, encarando os 
desafios apresentados como  elementos  para desacomodar sua 
estabilidade temporária com o conhecimento atual (zona de 
desenvolvimento real) e o impulsiona a alargar este espaço, 
abrindo frentes para  alargar ZDPs. 

Neste processo houve inúmeras situações mediadoras dos 
professores, a fim de ir regulando a complexidade das 
provocações cognitivas, em consonância com a zona de 
desenvolvimento proximal, que foi se alargando na medida em 
que os desafios foram sendo superados. Ressaltamos que esta 
experiência envolveu muitos atores na mediação do conhecimento 
num mesmo espaço, com propósitos diferentes na 
problematização, mas com o foco no conhecimento por parte do 
aluno.  Para ele foi  importante a possibilidade trazida pelo AVA, 
ofertando  um tempo simbólico diferente do presencial, o qual 
muitas vezes se inviabiliza no espaço e tempos disponíveis no 
contexto da Escola. Observamos que os recursos virtuais ampliam 
o leque de mediações,  levando menos  tempo para que os 
professores troquem possibilidades de intervenção sobre um 
mesmo trabalho que seria rico elucidar,   experimentando a 
interdisciplinaridade na relação com o conhecimento, bem como 
potencializando as trocas necessárias entre os professores e o 
trabalho pontual no AEE.  

Assim, os processos de mediação necessários em cada momento 
ganharam maior visibilidade, ocorrendo em diferentes focos. 
Houve momentos em que professores realizaram mediações entre 
si, auxiliando-se mutuamente na medida em que os desafios 
apresentados pelo uso da ferramenta Eduquito no trabalho com os 
alunos em situação de inclusão (seja pelo diálogo estabelecido 
pelo professor do AEE com os demais colegas, fomentando e 
informando as construções do coletivo em torno do material 
elaborado pelo aluno). Nos momentos em que se observou 
mediação de professores com os alunos, as possibilidades desta 
mediação incidiram na zona de desenvolvimento proximal 
daqueles, uma vez que o objeto de mediação eram provocações de 
questões específicas do objeto de conhecimento elaborado pelo 
aluno. 

 A dialética entre o papel de ensinante e aprendente ocupada pelo 
aluno e professores mostrou-se rica, pois contribuiu para o 
alargamento da crença de que sempre é possível aprender e 
ensinar, tanto por parte dos alunos envolvidos como no olhar dos 
professores em relação ao potencial de aprendizagem dos alunos 
em situação de inclusão. Em alguns momentos coube ao aluno 
mediar seus professores, na medida em que lhe mostrou como 
utilizar os recursos do ambiente AVA. Importante considerar aqui 
a relevância que estes momentos assumem no processo educativo 
de alunos em situação de inclusão, pois propiciam que os aspectos 
cognitivos e afetivos ampliem seu entrelaçamento gerando maior 
potência de aprendizagem, favorecendo atitudes corajosas por 
sentirem-se capazes de enfrentar e superar desafios. 

4. CONCLUSÕES: 
Os procedimentos de mediação na zona de desenvolvimento 
proximal dos alunos em situação de inclusão, a partir das 
problematizações apresentadas através do Eduquito mostraram-se 
importantes, pois os alunos foram percorrendo degraus em relação 
à complexificação da proposta usando esta ferramenta de AVA. 
Observou-se,  especialmente, que a utilização do correio 
eletrônico contribuiu significativamente para dar visibilidade aos 
processos de comunicação, em  situações diversas,  gerando 
demandas e necessidades diferenciadas de resolver as situações 
que foram se apresentado,  exigindo que o aluno assumisse 
postura ativa, na busca da melhor forma de comunicar-se. Com 
isso, se desenvolveram de forma conjunta processos ligados à 
complexificação do pensamento e da linguagem escrita. 

Segundo Vygotski (2000:117) um aspecto essencial do 
aprendizado é o fato de ele criar a zona de desenvolvimento 
proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processo internos 
de desenvolvimento. No desenvolvimento do trabalho inclusivo 
utilizando AVAs reafirmamos a necessidade de organizar e 
desenvolver problematizações adequadas ao momento de cada 
criança, a fim de potencializar sucessos nos quais ela vai 
alcançando degraus internos que lhe permitem apostar nas suas 
possibilidades de avanço, tendo forças para superar suas 
dificuldades, no longo e árduo caminho do conhecimento. 

Pudemos constatar que o aluno mostrou-se mais alegre no âmbito 
escolar, empolgado pela comunicação estabelecida com os 
professores no ambiente virtual, com prolongamentos também no 
sentido presencial. Demonstrou maior capacidade  ao enfrentar os 
desafios ligados ao aprender, na medida em que assume, 
inclusive, o papel de ensinante junto às outras pessoas,  podendo 
vivenciar o lugar daquele que produz meios novos de realizar 
algo.  

Portanto, tornar-se capaz de utilizar os recursos de Tecnologia e 
Comunicação no tempo atual constitui-se também em forma de 
ampliar o pertencimento à cultura, agindo no contexto, abrindo 
espaços às novas significações, voltadas a um indivíduo que se 
coloca e torna-se reconhecido enquanto aprendente em seu meio 
sociocultural. Nesta perspectiva, o uso de AVAs como o 
Eduquito,  no espaço do ensino fundamental,  possibilita a criação 
de diferentes objetos de aprendizagens. Estes devem ser  
planejados de acordo com as expectativas do coletivo, 
reconfigurando o campo do possível. Assim, pode constituir-se 
uma ferramenta ímpar para ampliar mediações na zona de 
desenvolvimento proximal de cada aluno, oportunizando que este 
assuma postura ativa frente ao conhecimento, ampliando suas 
aprendizagens e interagindo com o contexto escolar, permitindo 
ao aluno a vivência dos diferentes desafios no seu cotidiano, 
dentro e fora da escola. 
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ABSTRACT 
This paper presents pedagogical architectures supported by 
resources from the web, specifically designed to aid the learning 
of computer programming. Based on Piaget's theory and research 
on the use of ICTs in education, this article presents research 
findings on the use of pedagogical approaches that include web 
resources to enhance the development of important skills to 
program computers. 
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1. INTRODUCTION 
Each year, the use of digital resources is gaining more space in 
education. Reis and Godói [6] claim that there is no doubt that 
one of the most remarkable effects of the technology is to enable 
and facilitate greater communication between people. With the 
increasing use of technology, digital web resources begin to 
promote a paradigm shift from teacher-centered instruction to a 
more constructivist approach, focused on student and cooperation 
among the participants. 

Donato and Guimarães [2] claimed that the incorporation of ICT 
use in education is an irreversible process, whereas information 
and communication technologies are part of everyday life. Based 
on the theory of Piaget [5] this paper presents pedagogical 
architectures for the teaching and learning of programming, with 
support of web resources, which are designed to improve the 
learning and stimulate the development of programming skills in 
beginners of undergraduate courses in computing. 

The paper is organized as follows: section 2 discusses the 
difficulties of learning computer programming; Section 3 
discusses the pedagogical architectures with web technology in 
support of learning programming, section 4 presents the research 
methodology used, the section 5 describes the web technologies to 
support the pedagogical approach used, section 6 brings the 
experiences and results and section 7 presents the conclusions 
and, at following, the references. 

2. DIFFICULTIES IN PROGRAM 
The difficulties in learning computer programming refers to the 
fact that the skill to program is associated with a high load of 
abstract concepts in addition to the characteristics of 
programming languages, increasingly sophisticated. 

Gomes and Mendes [3] reported that the major mistakes made by 
students during the learning process are errors related to syntax 

and semantics, difficulties in understanding the problems, design 
of algorithms and error detection in program logic. 

Tavares et al [7] argue that the difficulties in learning 
programming are related to the development of various skills that 
are not addressed before the student enters the university, such as: 

• domain of a methodology for problem solving;  

• domain of a methodology for assessing the quality of 
programs produced; 

• ability to solve problems cooperatively; 

• domain of computational tools for the creation and 
evaluation of programs. 

All these factors lead the student who has little or no prior 
knowledge on the subject to feel incapable of continuing in 
computing courses. When he/she needs for a personalized follow, 
the teacher is not always available to offer and nor traditional 
teaching methods have given support. 

3. PEDAGOGICAL ARCHITECTURES 
WITH WEB TECHNOLOGY IN 
SUPPORT FOR LEARNING 
PROGRAMMING 

Approaches using web technologies have gained increasing space, 
making it possible for students a more open and collaborative 
learning, with a focus more constructivist. In learning computer 
programming, the use of web technologies is crucial to support 
pedagogical approaches that enhance learning. 
Carvalho et alli [1] define pedagogical architectures as learning 
structures from the confluence of different perspectives, such as: 
software, internet, artificial intelligence, distance education, 
conception of time and space. 
Seeking to improve the teaching and learning of programming, 
researchers work with three dimensions: tools, strategies and 
strategies with tools. The use of a well-structured pedagogical 
architecture in the teaching and learning of computer 
programming represents a paradigm shift in knowledge 
construction. With it, the emphasis is on pedagogical approach in 
which digital and web resources are merely tools used to support 
the pedagogical approach. 

4. METHODOLOGY 
The survey was conducted with students from computer 
programming classes at a university in Brazil. We conducted a 
quantitative descriptive study, with the use of questionnaires, 
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analysis of reports of students about building of  programs, 
monitoring class in problem solving and analysis of student 
behavior throughout the course. The pedagogical architecture 
used in this work consists of two essential components: a 
pedagogical approach and the web technological resources to 
support usage of the approach. 
To develop the pedagogical approach used in the experiments, it 
was necessary to analyze the needs of each student and set goals, 
objectives and appropriate methodological procedures. This 
pedagogical approach aimed to promote development in students 
of the following skills: problem solving individually, solving 
problems in a cooperative way; arouse the interest of students in 
search of enlightening information of your doubts; socialization of 
discoveries; peer review work; learning by observing and 
comparing solutions. 
During the research, it was suggested to the class to use the 
Method for Program Construction (MCP). The MCP is a method 
developed by Tavares et al [8]. It consists of six steps, in which 
students go through each one to build a program. Figure 01 shows 
the steps of the MCP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 01 – Method for program construction – MCP 

5. WEB TECHNOLOGIES AS SUPPORT 
FOR PEDAGOGICAL APPROACH 
Education professionals seek to constantly create innovative 
pedagogical approaches that require new technological resources 
to support them. 
Several technologies have been developed to support teaching and 
learning programming [4]. These technologies represent a 
valuable contribution to learning programming. However, there 
are few pedagogical approaches that use web resources to really 
enhance learning. 
The following are the digital resources used to implement the 
pedagogical approach used in a class of programming offered to 
undergraduate students in computer science and computer 
engineering, from a university in Brazil. They are: 
Wiki - this resource of asynchronous communication was used to 
create a space for publication of ideas, for cooperation among 
participants (students and teachers) and to analyze the 
relationships formed and its implications on learning. 

Forum - this resource of asynchronous communication was used 
to allow joint reflections on the difficulties encountered by the 
students and on the chosen solutions to problems. 
Room for interaction (chat) - this resource allows synchronous 
interactions between course participants. This resource was used 
for reflections on matters related to the activities presented to 
students. 
Problem Solving – with this resource, the student accesses the 
problems posed by the teacher and develops solutions. The 
student chooses an exercise of a list of problems and using a 
report editor, reports the development of each solution.  
Questionnaire - this resource of asynchronous interaction was 
used as online activity by students. Questionnaires were used to 
collect information from students about the issues presented in the 
classroom, in order to guide the pedagogical practices of the 
teacher.  
Task - this resource of asynchronous interaction allows teachers 
to publish an activity on the environment and get the solutions of 
each student. After learning of the new task, the student develops 
the requested activity and sends it to the teacher through a web 
resource. 
Games for logical reasoning - several games of logic were 
applied to put students in situations where they could exercise the 
logical thinking and the skills needed to solve complex problems. 
Web - all digital resources cited were available on the web, so 
that students could develop their tasks within or outside of the 
classroom and interact with other participants of the class. 

6. RESULTS 
Participants were 30 students of Computer Science and Computer 
Engineering from a university in Brazil. The students were aged 
20-30 years. The percentage of 87% of the sample was male and 
13% female. Some students had previous knowledge in 
programming languages, as shown in Figure 01. 

A total of seven lists of exercises were applied. All lists have the 
same goals, what differed was the degree of complexity. Table 01 
presents the lists of exercises, the amounts of activities and their 
respective goals. 

 

 
Figure 02 – Prior knowledge in programming 

During the research, we check which lists of exercises in which 
students felt more difficulties. Table 02 presents the percentage of 
students who had difficulties in the development of the lists. 

Understanding of the problem 

Planning of the test 

Coding of the solution 

Evaluation of the process and of its results 

Specification of the solution 

Code testing 
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Table 01- Exercises 
 

List 
exercises 

 

 
Quantity  
exercises 

 
Objectives 

List 1 9 Analyze student involvement in 
activities; 

Identify the student’s abilities to 
solve problems; 

Analyze the various forms of 
problem solving developed by 

students;  
Check the main difficulties 

obtained by students. 

List 2 2 

List 3 2 

List 4 2 

List 5 1 

List 6 1 

List 7 1 

 

Table 02- Difficulties presented in the lists of exercises 
List exercises Presented 

difficulties 
Not presented 

difficulties 
First 56% 44% 

Second 37% 63% 
Third 33% 67% 

Wednesday 37% 63% 
Farm 31% 69% 

Friday 44% 56% 
Seventh 37% 63% 

 

On a scale of 0% (zero) to 100% (one hundred), considering all 
the lists of exercises presented, the first list had the highest rate of 
problems: 56%. This index is partially justified by the fact that 
students were adapting the pedagogical architecture. 

The survey also sought to identify the main difficulties 
encountered by students in the tasks. Figure 02 shows the 
percentage of the difficulties encountered by students during the 
resolution of the activities. 

 
Graphic 02: Difficulties in developing programs 

We build learning indicators that are specially used for this 
purpose. These indicators are: 

Construction of solutions: the student is encouraged to build 
several different solutions to a single problem. This method 
encourages students to build many new solutions.  

Independence in learning: independence in learning makes 
students look to solve problems independently, developing in him 
the creativity and safety. 

Find ways to make the code easier: after encode a solution, a 
good developer search for new solutions even better: simpler and 
more efficient. 

Correction and test of functions: not always created codes are 
correct. It is then that the student needs to rely on his plan to test 
the solution in order to identify bottlenecks and adjustments to be 
made. 

Importance of considering various solutions: we learn more 
when we compare many possible solutions. The student should 
not settle with a single solution for each problem. He should 
consider various solutions, seeking the best among them. 

Understanding of the problem before solving it: before 
attempting to solve any problem you need to understand it deeply, 
so that the chosen solution meets the specification of the problem. 

Advantages of working collaboratively: complex problems 
require collaborative work. In the academic environment, 
collaborative work needs to be exercised in order to be learned 
how to perform it. 

The motivation to develop programming projects: The student 
must be motivated to develop programming projects, even outside 
the school environment. This allows him to gain experience in 
building programs in the near future and become a good 
programmer. 

Reflection on own solution: The student should reflect on 
solutions built and analyze in detail every developed solution. 

During the development of this work, we realized the growing 
interest and participation of students in the classes of computer 
programming, culminating in increased socialization of 
knowledge and significant improvement in student performance.  

7. FINAL CONSIDERATIONS 
The learning process of computer programming increasingly 
should be studied in order to improve performance and student 
learning. Pedagogical approaches get priority with the emergence 
of new technologies of configuration, more flexible and fast, of 
digital resources that prioritize both usability as educational 
efficiency [9]. 
That reminds Reis et alli [6] when they say that, in a changing 
world, new challenges arise daily in the school environment. This 
paper presented the results of a research on pedagogical 
architectures for teaching and learning computer programming, 
supported by digital resources and web.  
The main objective of this work was experiment with new 
pedagogical approaches supported by technology to improve 
learning about computer programming of freshmen of computer 
undergraduation courses.  
The data analysis shows that the pedagogical approach with 
technological support used in this research contributed to student 
learning, as shown by the learning indicators used to measure the 
development of programming skills of the students. These 
indicators are also important for designing pedagogical 
architectures suitable for improving learning. 

8. REFERENCES 
[1] Carvalho, M.J.S.; Nevado, R. A.; Menezes C. S.; 

"Pedagogical Architectures for Distance Education: Concepts 
and Telematic Support"; 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

433

http://peadsaoleopoldo.pbworks.com/f/arquiteturaspedagogic
as5.pdf available; played on 14/06/2010.Danquigny, T: 
Numérique, nouvelles générations et pratique d’études. In: 
World Wide  Web, 2012. Lyon France. 

[2] Donato, A. F.; Guimarães, R. B. Without distance education: 
a challenge for virtual learning environments, p. 26. In: 
Information technology and communication (ICT) in 
developing Professionals Unified Health System (SUS) 
Collection Issues in Public Health. Volume 12, 2011. 

[3] Gomes, A; Henriques, Joan; Mendes, JA (2008). A proposal 
to help students with learning difficulties early computer 
programming, Coimbra 2008. 

[4] Gomes, A. and Mendes, A. (2000). Support for Learning 
Programming with Environment SICAS. Proceedings of the 
V Latin American Congress on Computers in Education, 
Viña del Mar, Chile 

[5] Piaget, J.; Intellectual Evolution from Adolescence to 
Adulthood; Source: Human Development, 15:1-12, 1972. 

[6] Reis, E.; Godói, KAA dialogicity tutoring in the distance: a 
contribution Freire. Proceedings of the VIII International 
Seminar Paul Freire.Recie, 2010. 

[7] Tavares, O. L.; Menezes, CS; Nevado, RA: Pedagogical 
architectures to support the process of teaching and learning 
of computer programming: In-FIE2012 Frontiers in 
education conference, 2012. 

[8] Tavares, O. L. , Santana, L. S. , Menezes, C. S. ; Nevado, R. 
A.: Architecture for pedagogical mediation of the teaching-
learning computer programming. In: V Workshop of 
Pedagogic Architectures to Support Distance Education 
Internet-mediated, 2010, João Pessoa / PB. Annals of the 
Brazilian Symposium on Computing in Education: SBC, 
2010. v. One. p. 1-10. 

[9] Vieira, Jr., R. R. M, Santos, OL; Rafalsky, JP; Bada, IN; 
Silva, HFA , Menezes, C. S. . Coordination in Collaborative 
Activities in Learning Environments - An Evaluation of the 
Implementation Architectures Pedagogical. RENOTE. New 
Technologies in Education Journal, vol. 9, p. 161-170, 2011. 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

434

Avaliação de Software Livre Educacional: Investigando o 
potencial de utilização do KDEdu nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 
Rafaela Melo 

UFRGS 
Rafaela.melo@ufrgs.br 

Breno Neves 
UFRGS 

Breno.neves@ufrgs.br 
 

ABSTRACT 

This study aims to investigate the potential of free educational 
software design KDEdu for use in the early years of elementary 
school, and provide input and suggestions for its improvement. 
Highlights the contributions of fields and Boff & Reátegui, to 
consider that evaluate educational software is to raise the real 
possibility that certain software features to the process of teaching 
and learning. The methodology consisted in the development and 
implementation of a checklist based on educational criteria, with 
emphasis on skills suggested by the National Curriculum 
Parameters (PCN's) to the early years of elementary school and 
assignments based on ergonomic criteria of ISO / IEC 9126-1 for 
the quality evaluation software. This was followed by the analysis 
and evaluation of four different applications developed by the 
project KDEdu (Kanagram, kturtle, Marble and kbruch). We 
conclude that in general, the software free educational analyzed 
present pedagogical proposals in line with the national proposal, 
consistent documentation in Portuguese, are free software and 
require few computational resources, which makes it more 
feasible to use in communities poorest, promoting the digital 
inclusion.  

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o potencial dos 
softwares educacionais livres do projeto KDEdu para a utilização 
nos anos iniciais do ensino fundamental, além de apresentar 
contribuições e sugestões para o seu aperfeiçoamento. Destaca-se 
as contribuições de Campos e Boff & Reategui, ao considerarem 
que avaliar um software educativo é levantar as reais 
possibilidades que determinado software apresenta para o 
processo de ensino e aprendizagem. A metodologia utilizada 
consistiu na elaboração e aplicação de uma checklist baseada em 
critérios pedagógicos, com ênfase nas competências sugeridas 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) para os anos 
iniciais do Ensino Fundamental e em critérios ergonômicos 
baseados nas atribuições da NBR ISO/IEC 9126-1 para a 
avaliação da qualidade de softwares. Posteriormente, realizamos a 
avaliação e a análise de quatro diferentes aplicativos desenvolvido 
pelo projeto KDEdu (Kanagram, Kturtle, Marble e Kbruch). 
Concluimos que de um modo geral, os softwares educacionais 

livres analisados, apresentam propostas pedagógicas em 
consonância com a proposta curricular nacional, documentação 
consistente em língua portuguesa, são livres e necessitam de 
poucos recursos computacionais, o que torna mais viável a sua 
utilização em comunidades mais carentes, favorecendo a inclusão 
digital.  

KEYWORDS 
Evaluation of Educational Software, Free Software; Elementary 
School. 

PALAVRAS-CHAVES 
Avaliação de Software Educacional; Software Livre; Ensino 
Fundamental. 
 

1. AVALIAÇÃO DE SOFTWARES 
LIVRES EDUCACIONAIS: CONSTRUÇÃO 
DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
É consenso entre vários autores a necessidade e a importância da 
avaliação de softwares educacionais existentes, salientando que 
atualmente diversos softwares educacionais são colocados à 
disposição dos professores e alunos a cada ano, mas muitos são de 
má qualidade ou de uso inadequado. Dentre estes autores, 
podemos citar Campos [6], Boff & Reategui [1], Souza et al [10] e 
Romero et al [9], que defendem a necessidade de ampliar a 
discussão acerca dos softwares educacionais e que para garantir o 
melhor aproveitamento destes recursos nas práticas pedagógicas, 
os professores devem dedicar uma atenção inicial e criteriosa à 
avaliação dos mesmos, considerando que avaliar um software 
educacional deve abranger basicamente dois parâmetros: 
aprendizagem e ergonomia.  
Avaliar a aprendizagem é verificar se o Software Educacional 
promove algum benefício ensino e na aprendizagem. Avaliar a 
ergonomia é tratar da relação entre o usuário ao sistema 
computacional desenvolvido a partir da utilização de 
metodologias, técnicas e ferramentas que melhor se adéquem às 
necessidades do Software Livre Educacional avaliado. Para Vieira 
[12] não se concebe a ideia de avaliar um software educacional 
considerando apenas a beleza gráfica, onde são criados ambientes 
graficamente sofisticados, mas que desconhecem a longa trajetória 
do aluno para construir seus conhecimentos. É preciso analisar a 
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sua concepção pedagógica, sua base curricular e ainda verificar se 
possibilita a interdisciplinaridade, se desenvolve a autonomia e a 
cooperação. 
Após a revisão de algumas ferramentas desenvolvidas para a 
avaliação de softwares educacionais, constatou-se a existência de 
uma convergência na utilização de questionários relativos à 
questões técnicas dos Softwares Educacionais, além da difícil ou 
superficial integração com as questões pedagógicas que 
demonstram pouca apropriação das teorias, discussões e 
pressupostos do campo da Educação. Para Gama & Scheer [7] um 
dos desafios de se estabelecer métodos avaliativos e que faz com 
que isso se torne uma tarefa complexa é a sua imensa variedade, 
pois os Softwares Educacionais apresentam características 
diferenciadas, sendo necessária a criação de diferentes critérios e 
estratégias de avaliação. 
 

1.1 CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS 
Para a elaboração dos critérios pedagógicos para avaliação de 
Softwares Livres Educacionais para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, utilizamos como base, as competências sugeridas 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para os anos iniciais do 
Ensino Fundamental [3]. Aos PCN's, cabe a referência de ser um 
documento norteador das práticas na perspectiva de organização 
curricular nacional, que possui metas, objetivos, pressupostos 
teóricos e princípios para a Educação Básica nas diferentes áreas 
do conhecimento. Algumas possibilidades para sua utilização são: 
rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das 
atividades, expectativas de aprendizagem e maneiras de avaliar [4]. 
Os principais pressupostos norteadores considerados nos PCN's 
para o ensino nos anos iniciais são: 1) A construção da autonomia 
e ao mesmo tempo o trabalho coletivo. E a importância da 
mediação do(a) professor(a) nos anos iniciais, pois será ele(a) 
quem introduzirá os primeiros conhecimentos científicos na 
formação dos alunos. 2) Outro aspecto defendido pelos PCN's, é a 
superação da tradicional concepção de erro (como a ausência de 
saber) para algo inerente ao processo de aprendizagem. 3) Nos 
PCN's as mídias e tecnologias, a família, os amigos e a 
comunidade também são também fontes de influência educativa 
que incidem sobre o processo de construção de significado desses 
conteúdos. 4) Nos PCN's os conteúdos são considerados como um 
meio para o desenvolvimento amplo do aluno e para a sua 
formação como cidadão. [5].  
Portanto, a opção pelos princípios norteadores dos PCN's para a 
avaliação do Softwares Livres Educacionais diz respeito à 
compreensão de que seja necessário que tais softwares antes de 
qualquer outra atribuição, sejam adequados e compatíveis com a 
proposta curricular para as séries iniciais e apresentem elementos 
para que estes sejam com mais facilidade incorporados aos 
currículos, aos planejamentos dos professores e ao projeto político 
pedagógico das escolas. Entendendo que um dos grandes entraves 

para o uso das tecnologias na escola, tem sido a ausência de 
articulação curricular e consequentemente a dificuldade para que 
estes se integrem no planejamento dos professores, ou seja, no 
cotidiano das escolas. 
 

1.2 CRITÉRIOS ERGONÔMICOS 
Para a construção de critérios ergonômicos para análise e 
avaliação dos softwares livres educacionais, destacamos a 
contribuição da ISO/IEC/NBR 9126, uma norma ISO para a 
qualidade de produto de software que faz parte da família 9000. 
Tais normas foram escolhidas devido a sua importância para a 
definição de padrões mundiais de usabilidade. A NBR ISO/IEC 
9126-1 especifica seis atributos de qualidade básicos: 
Funcionalidade, Confiabilidade, Usabilidade, Eficiência, 
Manutenibilidade e Portabilidade. A partir desses critérios, 
alguns itens foram adaptados para melhor avaliar o software, 
levando em conta que alguns critérios não se aplicam diretamente 
aos softwares, mas sim ao ambiente gráfico KDE.  
A partir da construção de critérios pedagógicos e ergonômicos é 
preciso verificar se a proposta do software livre educacional 
atende às competências propostas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais [3] para os anos iniciais do Ensino Fundamental, além 
de verificar seus aspectos ergonômicos, analisando se estes são 
tecnicamente viáveis para a utilização no contexto escolar. 
 

2. METODOLOGIA  
Para análise e avaliação dos Softwares Livre Educacionais, 
selecionamos quatro diferentes aplicativos do Projeto KDEdu 
desenvolvidos especialmente para as séries iniciais: Kanagram 
para Língua Portuguesa, o KTurte para o ensino de algoritmos e 
Linguagem de Programação, o Marble para Geografia e por fim, o 
KBruch para Matemática. A partir da discussão dos critérios 
pedagógicos e técnicos (apresentada anteriormente) e a partir do 
estudo das metodologias já existentes, elaboramos uma lista de 
verificação (Checklist) para avaliação dos Softwares Livres 
Educacionais investigados. A Checklist pode apresentar um 
sistema de pontuação ou coletar comentários qualitativos, 
devendo ser um instrumento somativo e prognóstico e deve ser 
utilizado antes da utilização dos softwares livres educacionais por 
professores, pesquisadores e outros profissionais da educação. 
As questões que elaboramos para a Checklist foram baseadas a 
partir de alguns princípios dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
[3] e da ISO/IEC 9126-1 e foram agrupadas e ajustadas em seções, 
através de síntese e adaptação das questões, sendo eliminadas as 
perguntas semelhantes das fontes diversas ou adaptadas para 
aplicação ao contexto deste problema, de modo a minimizar a 
quantidade de questões, contribuindo para reduzir o tempo de 
preenchimento do formulário.  
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Os campos para as respostas são dispostos em uma escala Lickert 
com pontuação de 1 a 5, indo de Concordo Totalmente (5 pontos) 
até Discordo Totalmente (1 ponto). O total de pontuação máxima 
atribuído aos softwares avaliados a partir de critérios ergonômicos 
e pedagógicos é de 95 pontos distribuídos em (35 critérios 
ergonômicos e 60 critérios pedagógicos). 

3. RESULTADOS 
Nessa seção apresentaremos de forma sistemática os softwares 
livres educacionais analisados, a pontuação total recebida a partir 
do somatório das notas atribuídas a cada item da tabela de 
critérios, além de destacar alguns de seus principais aspectos de 
relevância pedagógica e ergonômica e ainda sugestões para 
melhoria e aperfeiçoamento dos softwares avaliados. 
 

3.1 Kanagram (Versão 0.2 / KDEdu 
4.10.4) 
O Kanagram é um software educacional livre baseado em 
anagramas de palavras e funciona da seguinte forma: o desafio é 
solucionado quando as letras da palavra embaralhada são 
colocadas novamente na ordem correta. Não existe limite de 
tempo ou tentativas para resolver e também conta com o recurso 
chamado “dicas” que possibilita aos alunos a construção de 
hipóteses para se chegar ao resultado.  

3.1.1 Aspectos Pedagógicos (50 de 65 pontos) 
O Kanagram possui um ambiente lúdico atraente, com cores, 
imagens e recursos sonoros, uma característica importante para 
despertar o interesse dos alunos, sendo indicado para os primeiros 
anos das séries iniciais. Sua proposta é a de reconhecimento de 
palavras através do desenvolvimento de estratégias de uso e de 

pistas para a leitura. Sendo embasado na concepção pedagógica 
que compreende a aprendizagem como um processo de construção 
e que para isso é necessário estes criem conflitos entre as 
hipóteses que já tem sobre a escrita e assim construírem novos 
conhecimentos.  

3.1.2 Aspectos Ergonômicos (31 de 35 pontos) 
O software apresenta interface intuitiva e cumpre com seus 
objetivos. Por outro lado, a interface difere dos demais softwares 
do KDE pois utiliza um conceito próprio de entrada e saída de 
dados feito para o público infantil, e ainda funciona bem em 
diversas resoluções de tela, o que contribui para a sua utilização 
em diversos equipamentos. Durante os testes, o Kanagram 
utilizou pouco processamento e o uso de memória é compatível 
com o ambiente KDE. O software utiliza efeitos sonoros em 
resposta às interações do usuário ao exibir se uma palavra está 
certa ou errada e ao trocar de nível. 

3.2 KTurte (Versão 0.8.1 / KDEdu 
4.10.4) 
O KTurtle é um ambiente educativo de programação. Este 
software foi desenvolvido para o sistema operacional GNU/Linux 
e atualmente é disponível para outros sistemas operacionais. O 
KTurtle utiliza o TurtleScript, uma linguagem de programação 
baseada e inspirada pela Linguagem LOGO. Segundo o manual, o 
objetivo do KTurtle é de proporcionar um ambiente de 
programação acessível e de fácil entendimento para os usuários. 

3.2.1 Aspectos Pedagógicos (56 de 65 pontos) 
O KTurtle se destaca pela abordagem construtivista, ou seja, o 
“aluno” é visto como agente construtor do seu conhecimento, 
concepção pedagógica que está em consonância com a proposta 
curricular dos PCN's para as séries iniciais. A Linguagem LOGO 
se apresenta como uma ferramenta que permite aos alunos 
aventurar-se através do computador na pesquisa e exploração de 
diversos temas e em diferentes níveis de profundidade, com a 
finalidade de dar oportunidade e de desenvolver o “epistemólogo” 
que existe em cada criança, adolescente ou adulto. As 
possibilidades pedagógicas com o uso do Kturtle são inúmeras: 
criação de simulações, apresentações, gráficos, textos, jogos, 
animações, construção de novos programas, testes de hipóteses, 
manipulação de variáveis e a reflexão sobre os próprios processos 
de aprendizagem. 
 

3.2.2 Aspectos Ergonômicos (28 de 35 pontos) 
O KTurtle provê as funcionalidades de um software do tipo 
LOGO, possui interface bastante intuitiva mas antes de executá-lo 
é imprescindível a leitura dos manuais para compreender o seu 
funcionamento. Dentre as suas funções, o KTurtle permite que o 
usuário desfaça caso tenha feito alguma alteração nos códigos. 
Um ponto crítico é a impossibilidade de redimensionar a janela 
para uma largura inferior a 1200 pixels, o que torna este software 
indisponível para algumas resoluções de tela, por outro lado, o 
software pode ser executado em computadores com poucos 
recursos, ditos obsoletos. 
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3.3 Marble  (versão 1.5.1 / KDEdu 
4.10.4): 
O Marble se caracteriza como um globo e atlas geográfico e sua 
função é de possibilitar que os usuários ampliem e tenham 
diferentes visualizações da superfície da Terra. Em sua 
configuração padrão, oferece 11 diferentes tipos de visualizações 
do globo: Atlas, OpenStreetMap, Mapa plano, Visão de satélite, 
Terra à noite, Mapa histórico de 1689, Lua, Precipitação 
(dezembro), Precipitação (julho), Temperatura (dezembro) e 
Temperatura (julho). Segundo informações do manual de usuário, 
o Marble agrega um banco de dados com mais de 12.000 pontos 
de localização (cidades, montanhas, vulcões e outros) que podem 
ser pesquisados e que estão integrados com a Wikipédia. Além de 
procurar os locais, o Marble pode mostrar os trajetos possíveis 
entre dois ou mais pontos (rotas de navegação). Seu manual está 
disponível em língua portuguesa e pode encontrado on-line. 

3.3.1 Aspectos Pedagógicos (51 de 60 pontos) 
Segundo a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para 
as séries iniciais [5] o ensino da geografia precisa oferecer 
instrumentos essenciais para compreensão e intervenção na 
realidade social. O Marble se apresenta como uma excelente 
ferramenta para o desenvolvimento da observação, descrição, 
experimentação, analogia e síntese. Além de outras competências 
básicas que desenvolvem a capacidade de aprender a explicar, 
compreender e até mesmo representar os processos de construção 
do espaço e dos diferentes tipos de paisagens e territórios. 
Portanto, a incorporação dessa ferramenta no ensino da geografia, 
possibilita o desenvolvimento da compreensão de como a 
realidade local relaciona-se com o contexto global, desde as séries 
iniciais. 

3.3.2 Aspectos Ergonômicos (34 de 35 pontos) 
O Marble inova ao prover diversos tipos de mapas, como Atlas, o 
OpenStreetMap, mapas de temperatura e precipitação. O Software 
Livre Educacional Marble (que também pode ser utilizado para 
outras funções) apresenta uma interface interativa e intuitiva e 
pode ser utilizado em diferentes dispositivos (celular, tablet e 
desktop). Por ter muitos recursos gráficos (texturas de alta 
resolução) e interativos, pode atingir a casa das centenas de MiB 
de RAM utilizados, o que pode tornar as respostas um pouco 
lentas em computadores com menos recursos. 
 

3.4 KBruch (Versão 4.2 / KDEdu 
4.10.4) 
KBruch é um software educacional livre desenvolvido para o 
ensino da Matemática. O objetivo do KBruch é basicamente o 
aprendizado e a resolução de problemas envolvendo frações 
(adição, subtração, multiplicação e ainda comparação, conversão, 
números mistos, fatoração e porcentagem). Em todos os 
exercícios, o KBruch gerará um problema e o usuário terá que 
resolvê-lo. Na sequência é apresentada um a mensagem de retorno 
(feedback), dizendo se sua resposta está correta ou não, sendo 
possível verificar a pontuação final dos exercícios realizados. 

3.4.1 Aspectos Pedagógicos (32 de 60 pontos) 
Com relação a proposta pedagógica do software livre educacional, 
está se caracteriza por fortes traços behavioristas, em que se 
concebe o ato de aprender como a exibição do comportamento 
apropriado. Segundo Vieira [18] o objetivo da educação nessa 
perspectiva é treinar os estudantes a exibirem um determinado 
comportamento, no caso do software, os alunos precisam dar uma 
resposta certa. Nos PCN's para o ensino da matemática para as 
séries iniciais, pressupõe-se que o erro deve ser interpretado como 
um caminho para buscar o acerto. Ou seja: quando o aluno ainda 
não sabe como acertar, faz tentativas, à sua maneira, construindo 
uma lógica própria para encontrar a solução [4]. Sendo assim, o 
software livre educacional KBruch falha, em não proporcionar 
para os alunos tentativas e possibilidades para se chegar a solução 
dos problemas (o que pode servir de sugestão para a melhoria do 
software). Por outro lado, os conteúdos apresentados no software 
estão em pleno acordo com a base curricular nacional [4] ao 
recomendar que os alunos das séries iniciais percebam a 
existência de diversas categorias numéricas criadas em função de 
diferentes problemas que a humanidade teve que enfrentar. 

3.4.2 Aspectos Ergonômicos (21 de 35 pontos) 
O software livre educacional KBruch apresenta interface bastante 
intuitiva. Um ponto crítico é o fato dele não permitir que o usuário 
desfaça uma ação errada. O software possui três telas (sendo uma 
de abertura, uma para apresentação dos conceitos e outra para 
exercícios) cada uma com tamanho específico, o que dificulta e 
restringe a portabilidade para sistemas com resoluções de tela 
diferente da qual ele foi projetado. O KBruch possui um manual 
dentro do próprio software e pode ser executado em computadores 
com poucos recursos computacionais, o que favorece o seu uso 
em computadores mais antigos. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
O trabalho destacou a importância da avaliação dos Softwares 
Educacionais para melhoria da qualidade do ensino na Educação 
Básica, enfatizando a análise de aspectos ergonômicos e 
principalmente aos pressupostos pedagógicos que os 
fundamentam, seus componentes curriculares e competências 
(aspectos na maioria das vezes que são determinantes para a 
adoção ou não por muitas instituições educacionais e profissionais 
da educação). A partir da avaliação dos softwares livres 
educacionais do projeto KDEdu, constatamos que de um modo 
geral, estes apresentam propostas pedagógicas em consonância 
com a proposta curricular nacional, documentação consistente em 
língua portuguesa, são livres (ou seja: é possível usá-los, estudá-
los, adaptá-los as necessidades e compartilhá-los gratuitamente) e 
necessitam de poucos recursos computacionais, o que torna mais 
viável a sua utilização em comunidades mais carentes, 
favorecendo a inclusão digital de muitas pessoas.  
Diante dos resultados obtidos na avaliação dos softwares livres 
educacionais do projeto KDEdu, como sugestão para 
aperfeiçoamento do projeto, podemos elencar a necessidade de 
adaptação do KTurtle para resolução de tela menores e de 
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melhorias das traduções para o Português Brasileiro. Com relação 
as traduções, nos propomos a contribuir com a melhoria do 
Software Livre Educacional Kanagram, traduzindo as 18 
categorias de palavras disponíveis para o software na versão em 
inglês para a língua portuguesa, adaptando alguns verbetes para o 
nosso contexto local e cultural, o que tornará o software mais 
apropriado e viável para utilização na escola como apoio 
pedagógico para os professores.  
Nossa pequena contribuição a este grande projeto, só foi possível 
graças à disponibilidade do código fonte do Projeto KDEdu. 
Diante disso, acreditamos que outras pessoas poderão fazer 
contribuições muito mais relevantes, como a construção de novas 
ferramentas, ampliando ainda mais, o repertório de possibilidades 
proporcionadas por esta rede de colaboração e de 
compartilhamento de conhecimento livre. 
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ABSTRACT 
For the students of discipline Data Structure to acquire offered 
competences and skills, we propose the development of a learning 
object from the logic of "Solitaire" playing cards game. It is 
supposed that this learning will be reached through ludic activities 
without exhaustive repetition of same content. In the first 
development phase, with real playing cards, the students 
understand the rules of the game and the concepts of data 
structure included on it. Then study algorithms for 
implementation of data structure of recursion, stack, queue and 
linked list and at last, develop codification in Java programming 
language. Abstract concepts "become real" making learning faster 
and more effective. 

 

RESUMO 
Para que os alunos da disciplina Estruturas de Dados adquiram as 
competências e habilidades oferecidas, estimula-se o 
desenvolvimento de um objeto de aprendizagem a partir da lógica 
do jogo de baralho "Paciência". Dessa forma, pretende-se que a 
conquista desse aprendizado seja realizada por meio de atividades 
lúdicas, sem que haja necessidade da repetição exaustiva de 
atividades do mesmo conteúdo. Na primeira fase de 
desenvolvimento, com o baralho físico, os alunos entendem as 
regras do jogo e os conceitos das estruturas de dados nele 
implícitos. Em seguida, estudam os algoritmos para 
implementação das estruturas de dados de recursão, pilhas, filas e 
listas ligadas e, por último, desenvolvem a codificação em 
linguagem de programação Java. Assim, os conceitos abstratos 
são “materializados” possibilitando o aprendizado significativo. 

Categories and Subject Descriptors 
D. 3.m – Miscellaneous: Teaching Algorithms and Data 
Structures with the construction of Learning Objects and Java 
programming. 

K.3.2 [Computer and Science Education]: Computer science 
education, information systems education. 

E.1 [Structure Data]: Arrays, lists, stacks and queues. 

General Terms 
Algorithms, Theory, Programming. 

Keywords 
Learning Objects, Data Structures, Linked List, Queue, Stack, 
Java Programming, Learning of Data Structures. 

Keywords 
Objeto de Aprendizagem, Estruturas de Dados, Filas, Pilhas, 
Listas Ligadas, Programação Java, Aprendizagem de estruturas de 
dados. 

1. Resumo Estendido 
Com a tecnologia em constante processo de avanço e inovação, o 
uso e a criação de novos ambientes virtuais de aprendizagem, 
assim como, de objetos de aprendizagem, segundo o IEEE [9], 
está em forte crescimento. Considerando, também, o barateamento 
e as facilidades para aquisição de computadores e para a utilização 
da internet e das novas tecnologias, o que propicia uma 
quantidade maior de professores e alunos utilizando dessas 
tecnologias e dos objetos de aprendizagem para que sejam 
alcançados os objetivos do ensino. Porém, Silveira e Carneiro 
[17] destacam a necessidade de "haver uma relação entre as 
questões de usabilidade e as questões pedagógicas para se garantir 
um bom design de software educacional em geral". 

Para Lucena [10], "as metodologias utilizadas nos processos de 
ensino e aprendizagem são desenvolvidas tendo como pressuposto 
uma concepção epistemológica que se expressa em um modelo 
educacional potencializado nas práticas pedagógicas". Para alunos 
da área de Computação, pode-se observar que o aprendizado, 
concretizado a partir da criação de um objeto de aprendizagem, é 
mais eficiente do que um aprendizado em que os exercícios de 
fixação sobre determinado conteúdo é prioritário. A partir deste 
ponto de vista, os conceitos abstratos podem ser demonstrados e 
ilustrados a partir dos objetos de aprendizagens.  
Complementando, Silva [16] afirma que "quanto mais um objeto 
de aprendizagem puder ser utilizado em diferentes contextos, 
maior será a sua granularidade". Neste sentido, aplica-se o uso dos 
objetos de aprendizagem para o entendimento dos conceitos e, 
posteriormente, na construção do próprio objeto de aprendizagem,  
através do qual os conceitos de pilha, fila, recursão e lista ligada 
são simulados e inseridos juntamente à lógica, num jogo de 
baralho chamado paciência. Assim, segundo Carneiro e Silveira 
[1, 2], a criação de um objeto de aprendizagem está relacionada 
diretamente à didática educacional, pois vai além da utilização de 
um objeto de aprendizagem como simples ferramenta de apoio 
didático, nesse caso, a "construção" do objeto de aprendizagem o 
eleva a posição de conteúdo aplicado.  
Dessa forma, um grupo de professores que leciona a disciplina 
Estrutura de Dados para alunos dos cursos de Bacharelado em 
Ciência da Computação e Tecnologia na área de Computação, 
desapontados com os baixos resultados em avaliações 
tradicionais, desenvolveu um projeto interdisciplinar que envolve 
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as disciplinas Algoritmos, Estruturas de Dados, Linguagem de 
Programação e Comunicação e Expressão para a criação de um 
objeto de aprendizagem nomeado Projeto Paciência.  
O objetivo do projeto foi o de despertar o interesse de todos os 
alunos pelos estudos das estruturas de dados pilha, fila, lista 
ligada e dos algoritmos de recursividade. Puderam-se observar 
resultados muito positivos com uma significativa melhora do 
aprendizado e, consequentemente, das notas. Dessa forma, 
segundo Cazella et al [3] o desenvolvimento de um objeto de 
aprendizagem, pelos alunos de Tecnologia e Ciência da 
Computação, seguindo as metodologias e regras propostas pelos 
professores, pode garantir um aprendizado qualificado, assim 
como, o desenvolvimento das habilidades e competências 
envolvidas na disciplina Estruturas de Dados.  
Neste artigo, a metodologia utilizada durante o processo de 
construção do objeto de aprendizagem Projeto Paciência e que dá 
suporte ao ensino das Estruturas de Dados será apresentada. 
Projeto este desenvolvido pelos próprios alunos. Para isso, os 
conceitos de estruturas de dados estudados no projeto são 
apresentados, bem como, as dificuldades de aprendizado destas 
estruturas e o processo de construção do objeto de aprendizagem 
para o jogo paciência.  

Segundo Drozdek [5], o campo da disciplina de Estruturas de 
Dados "é concebido para construir ferramentas para serem 
incorporadas e usadas em programas de aplicação e para encontrar 
estruturas de dados que possam realizar certas operações 
rapidamente e sem impor muita carga à memória do computador". 
Assim, Estruturas de Dados é a disciplina que reúne modelos 
matemáticos, que complementam e dão continuidade aos estudos 
da disciplina de algoritmos, abordando estruturas para 
armazenamento, organização e manuseio de dados dentre as quais 
são destacadas pilha, fila, lista ligada. 
Muitos estudantes da área de computação apresentam dificuldades 
para o aprendizado dos conteúdos das disciplinas de Algoritmos e 
Estruturas de Dados, pois são assuntos, muitas vezes, novos e 
abstratos que envolvem muito raciocínio lógico, podem até ser 
exemplificados em situações corriqueiras, mas quando 
implementadas em computadores, operam nos bastidores das 
aplicações e, por isso, os processos envolvidos na sua execução 
não são perceptíveis e são difíceis de serem associados às 
situações cotidianas. Além disso, outros aspectos podem ser 
associados ao processo de aprendizagem tais como:  

• falta de conhecimentos básicos sobre algoritmos;  

• falta de prática em exercícios de raciocínio lógico;  

• pouca dedicação aos estudos.  

Observa-se a necessidade da participação ativa do aluno no 
processo de ensino aprendizagem, preferencialmente baseada na 
aprendizagem significativa de Ausdubel.  Para isso, será utilizado 
o estudo de caso denominado “Projeto-Paciência”, o qual será 
ilustrado por meio de um Objeto de Aprendizagem (OA) que, de 
forma lúdica, exemplificará o uso das estruturas de recursividade, 
pilha, fila e lista ligada.  
Moreira e Masini [11] descrevem alguns pressupostos para a 
aprendizagem significativa, dentre eles:  

• deve existir relação entre o que está sendo aprendido e o que 
o estudante já conhece;  

• o indivíduo deve estar disposto a relacionar o que será 
aprendido com outros conhecimento de sua estrutura 
cognitiva.  

O jogo Paciência envolve o uso de baralho tradicional com 52 
cartas. Cada carta possui um naipe {paus, ouro, copa, espada} 
associado a um valor do conjunto {A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
J, Q, K}. As cartas são embaralhadas e dispostas em uma fila, o 
jogador deve selecionar e organizar cada uma das cartas numa 
sequência numérica decrescente em quatro pilhas e, depois de 
arranjadas todas as cartas, o jogador deve transportá-las para uma 
lista ordenada, conforme a Figura 1.  

 
Figura 1. Esquema do Jogo Paciência 

Os dados de cada uma das 52 cartas devem ser armazenados em 
uma estrutura de vetor, no qual cada carta é representada por um 
registro contendo naipe e valor. As cartas (vetor) devem ser 
embaralhadas aleatoriamente aplicando-se o conceito de 
recursividade. Em seguida, as cartas devem ser dispostas em uma 
fila. A cada jogada, uma carta da fila é disponibilizada para ser 
transferida, ou não, dependendo da situação, para uma das listas 
ligadas, nas quais se deve incluir as cartas em cores alternadas e 
em ordem decrescente. As cartas das listas ligadas devem ser 
transportadas para as pilhas, sendo uma pilha para cada naipe, nas 
quais as cartas devem ser posicionadas em ordem crescente. A 
partir do manuseio e da manipulação de um baralho, com as 
regras do jogo paciência, os alunos conseguem observar como os 
conceitos de recursão, pilha, fila e lista ligada são aplicados, para 
então desenvolverem as regras lógicas para o desenvolvimento 
dos algoritmos que visam possibilitar resolver o jogo paciência, 
no entanto, com a obrigatoriedade do uso das estruturas de dados.  
Para o melhor entendimento das estruturas de dados aplicadas no 
projeto paciência, todas as bibliotecas de manipulação das 
estruturas de pilha, fila e lista ligada são desenvolvidas pelos 
alunos, em linguagem de programação.  
O Projeto Paciência é um desafio concreto para se colocar em 
prática os conceitos de Estruturas de Dados, respeitando suas 
características de desenvolvimento e utilizando todos os recursos 
conceituais previstos para a manipulação dos dados de cada uma 
delas. A metodologia de construção do objeto de aprendizagem 
será apresentada na forma como os professores abordaram cada 
tópico e que será ilustrado por meio de linguagem algorítmica e 
de imagens. 
No início do desenvolvimento do Projeto Paciência, os alunos 
identificam como é a manipulação de dados que, neste caso, são 
representados pelas cartas do baralho como uma variável 
composta de número e naipe. Neste momento, o conceito de 
registro é apresentado para o aluno, conforme ilustrado na Figura 
2. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

441

 
Figura 2. Definição do registro para representação da carta 

 
A partir da especificação da variável Carta, utiliza-se um vetor 
(array), que permite o armazenamento das 52 cartas do baralho. 
Na Figura 3, é possível observar como estará representado o 
armazenamento do baralho. 

 
Figura 3. Representação do vetor que armazenará o baralho 

 
A cada nova partida do jogo, o baralho necessita ser embaralhado, 
isto é, as cartas no vetor precisam ser misturas aleatoriamente. 
Para embaralhar as cartas, os alunos aplicam o conceito de 
recursividade. A Figura 4 apresenta a função, em pseudocódigo, 
que embaralha o vetor, apresentando o processo recursivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Representação da Recursividade 
 
O próximo passo é discutir como acontece a manipulação dos 
dados. A primeira estrutura apresentada é a Pilha e cuja aplicação 
pode ser observada na Figura 5. Na estrutura de Pilha, as 
informações são armazenadas na ordem inversa à sua inserção, ou 
seja, o primeiro elemento a ser inserido é o último a sair. Após 
entender o conceito, os alunos discutem o algoritmo para o seu 
desenvolvimento em termos computacionais. 

 
 

Figura 5.  Representação das Pilhas do Jogo 
 
É importante deixar claro que o jogo em si ainda não está sendo 
construído, apenas os conceitos estão sendo desenvolvidos e, após 
o estudo de todas as estruturas envolvidas, a lógica do jogo será 
desenvolvida para torná-lo funcional.  
A próxima estrutura a ser estudada é a Fila cuja lógica do jogo 
está ilustrada na Figura 6. Na estrutura de Fila, o primeiro 
elemento que entra é o primeiro a sair. 

 
Figura 6. Representação da Fila do Jogo 

 
Enfim, o conceito de lista ligada é apresentado conforme 
representada na Figura 7. Diferente do vetor, as informações em 
uma lista ligada estão organizadas de maneira esparsa na memória 
do computador, por este motivo, as informações precisam estar 
ligadas umas às outras. Para isso, cada elemento deve saber quem 
são os seus antecessores e quem são os seus sucessores. 

 
Figura 7. Representação de Lista Ligada 

 
Um registro para representação de um “nó” para armazenamento 
de uma carta pode ser visto na Figura 8. 

 
Figura 8. Representação de um Nó 

 
Em um vetor é possível armazenar uma quantidade limitada de 
elementos ao número de posições que ele possui, isso é definido 
na sua declaração. Em uma lista ligada não existe esta limitação 
uma vez que não existe um “contêiner” para armazenamento dos 
elementos. Ao abordar este tópico o professor explica o conceito 
de “nó”. O “nó” é um registro, adicionado dos campos para 
armazenamento da referência ao antecessor e ao sucessor 
conforme ilustra-se na Figura 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Lista Ligada – Antecessor e Sucessor 
 

 
Lista de “nós” 
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Uma lista ligada aceita a manipulação aleatória dos dados, 
permitindo que inserções e remoções sejam realizadas em 
qualquer posição.  
A partir do momento em que as estruturas de dados foram 
estudadas e desenvolvidas, inicia-se o processo de implementação 
das estruturas, bem como, das regras lógicas do jogo. Para o início 
do jogo, as cartas do baralho devem ser distribuídas em sete listas 
ligadas, conforme ilustrado na Figura 10. 

 
Figura 10. Representação da Lista Ligada do Jogo 

  
As demais cartas que não foram distribuídas nas listas 
anteriormente mencionadas devem ser agrupadas para que possam 
ser exibidas e utilizadas de forma que a primeira carta inserida 
seja a primeira a ser retirada. Além disso, pela necessidade do 
jogo, ao inserir uma nova carta nesse agrupamento, a mesma deve 
ser agrupada depois de todas as outras, evidenciando a estrutura 
FILA (FIFO – First in/First out, primeiro a entrar, último a sair).  
Durante o jogo, conforme as cartas são manipuladas, elas são 
organizadas por naipe em quatro blocos que são criados através 
das estruturas de dados PILHAS. Pilhas são estruturas de dados 
que seguem o conceito de LIFO (Last in/First out, tradução: 
último que entra, primeiro que sai).  
Durante o desenvolvimento do jogo, as estruturas de filas, pilhas e 
listas ligadas trocam informações entre si, assim, a lógica de como 
as informações são enviadas de uma para outra estrutura segue as 
regras do jogo, sendo este o motivador para o aprendizado das 
estruturas de dados e o que facilita a sua implementação.  
Os alunos perceberam que podem aprender cada um dos 
conteúdos de diferentes formas, porém complementares. Eles 
entenderam que a partir da teoria foi possível entender o 
funcionamento das estruturas de dados e do seu desenvolvimento 
em linguagem de programação. 
A partir do desenvolvimento do objeto de aprendizagem Projeto 
Paciência, pelos alunos, observa-se que o aprendizado de um 
conteúdo abstrato pôde ser realmente entendido de forma lúdica. 
A construção do aprendizado, neste caso, se deu pela construção 
do jogo de baralho usando uma linguagem de programação e, 
principalmente, pelo entendimento das regras do jogo utilizando 
um baralho físico com as suas 52 cartas e de sua manipulação para 
entender as regras do jogo e aplicá-la aos conceitos de recursão, 
pilha, fila e lista ligada.  
O Projeto Paciência proporcionou, aos estudantes, o entendimento 
de um problema bastante elaborado, mas que, a partir da pesquisa, 
da discussão da solução em grupo, dos erros e dos acertos, 
resultou na descoberta de uma metodologia própria dos alunos. E, 
após o seu desenvolvimento e a sua conclusão, foi um 
significativo ganho não só no campo educacional, mas no 
profissional de cada um dos estudantes envolvidos. 
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RESUMO 
O processo de ensino e de aprendizagem, quando mediado por 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), é sensível aos 
critérios utilizados na construção das interfaces, funcionalidades e 
recursos de interação. Em geral, os AVAs possuem tais recursos 
essencialmente voltados para o ensino de jovens e de adultos. 
Essa realidade interfere negativamente nas perspectivas de 
alcançar, de forma igualitária e efetiva, estudantes de todas as 
faixas etárias, em especial os estudantes entre 7 e 11 anos. Esse 
trabalho apresenta um estudo sobre cognição e afetividade infantil 
no contexto dos AVAs Moodle, TelEduc, NAVI e SOLAR e 
propõe funcionalidades que contribuem para a construção de 
recursos de interação com o objetivo de estimular a aprendizagem 
para alunos de séries iniciais. Foram especificadas 
funcionalidades que contemplam aspectos cognitivos e afetivos, 
em recursos de interação de AVAs, fundamentais ao processo de 
aprendizagem de crianças. 

ABSTRACT 
The learning process as mediated by virtual learning environments 
(VLEs) is sensitive to the criteria used in the construction of their 
interfaces, functionalities and interactive resources. Generally 
speaking, the focus of such criteria is youngsters and adults, 
which negatively impacts the potencial to reach students of all 
ages in an egualitarian and effective manner, especially those of 
ages 7 through 11. This article presents a study on child cognition 
and affect in the context of VLEs Moodle, TelEduc, NAVI and 
SOLAR and proposes functionalities that contribute to the 
construction of interactive resources aiming at fostering learning 
for students in the early stages of formal education. Fuctionalities 
were specified in the intereractive resources of VLEs so as to 
comprehend both cognitive and affective aspects, both 
fundamental in the child learning process. 

Categories and Subject Descriptors  
K.3.1 Computer Uses in Education 

General Terms 
Design, Human Factors, Theory 

Keywords 
Afetividade, Cognição, Ambientes de ensino, Recursos de 
interação. 

1.  INTRODUCÃO 
As habilidades desenvolvidas para ampliar a abrangência de 
atuação dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) 
permitem alcançar públicos distintos, contudo, que exigem certas 

especialidades no trato dos processos de ensino. Entre esses 
públicos estão as crianças entre 7 e 11 anos, escopo deste 
trabalho, as quais dependem de requisitos fortemente relacionados 
aos aspectos cognitivos e afetivos [12]. Esses requisitos justificam 
a construção de recursos de interação e de espaços capazes de 
conectar professores e alunos com o uso de mecanismos 
tecnológicos que, atrelados aos AVAs, incluam os aspectos 
cognitivos e afetivos nas funcionalidades e interfaces com o 
objetivo final de exercer efetiva construção de conhecimento.  
Entretanto, os ambientes virtuais apresentam essas 
potencialidades mediadas, basicamente, em formatos pouco 
flexíveis de apresentação. Por exemplo, contemplando correio, 
fórum, batepapo, conferência, banco de recursos, entre outros [3], 
com pouquíssimos ajustes para públicos diferenciados em relação 
aos aspectos que fundamentam os processos de ensino e de 
aprendizagem “...relacionando essa estrutura virtual à aquisição 
do conhecimento - cognição – de jovens e adultos” [1]. O que se 
pratica é uma pedagogia relacionada com a andragogia - a 
disciplina educativa que se encarrega de instruir e educar o 
homem em função da sua vida cultural e social. Distancia-se, 
portanto, a importância de como serão apresentados os conteúdos 
trabalhados. Embora existem esforços para construção de 
ambientes apropriados para séries iniciais [11], é ainda reduzida a 
preocupação com a adequação da forma de apresentação dos 
ambientes direcionada ao desenvolvimento cognitivo no período 
dos anos inicias. 
Este trabalho apresenta um estudo sobre cognição e afetividade 
infantil no contexto dos AVAs Moodle, TelEduc, NAVI e 
SOLAR e discute características que contribuem para a 
construção de recursos de interação com o objetivo de estimular a 
aprendizagem para estudantes de séries iniciais. Com base nas 
argumentações de teóricos sobre os aspectos cognitivos e afetivos 
que fundamentam o processo de ensino e de aprendizagem de 
crianças entre 7 e 11 anos, foram especificadas funcionalidades 
para a construção de recursos em AVAs que permitem ao 
professor desenvolver, incentivar e acompanhar a relação 
individual de estudantes com o ambiente. 

2. INTERFACE E AFETIVIDADE              
Vygotsky [8] estabeleceu uma estreita relação entre linguagem e 
pensamento que permite a interação social que, nesse caso, 
capacita o aluno a compreender o ambiente para envolver-se com 
ele. É importante a compreensão da importância de deter-se na 
afetividade [12] como um dos pontos decisivos na aquisição do 
conhecimento na infância. Jean Piaget postulou que toda ação e 
pensamento comportam um aspecto cognitivo, representado pelas 
estruturas mentais, e um aspecto afetivo, representado por uma 
energética, que é a afetividade. Nessa linha de raciocínio, diz 
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Piaget, “...é o interesse e, assim, a afetividade que fazem com que 
uma criança decida seriar objetos e quais objetos seriar” [5]. 
Alunos com idade entre 7 e 11 anos, segundo Piaget, encontram-
se no estágio de desenvolvimento das Operações Concretas 
(Operatório Concreto) determinadas pela relação à idade 
cronológica. Nesse nível, a criança passa a ser mais social e 
começa a empregar a fala com o fim básico da comunicação 
estimulada pela necessidade de verificação. Isso acontece através 
da interação com os colegas, porque a necessidade social de 
compartilhar os pensamentos de outros e comunicar os nossos é a 
raíz da necessidade de verificação; obter provas é o resultado do 
argumento. Consequentemente, a criança torna-se capaz de trocar 
informações através das conversas e perceber os eventos também 
sob a perspectiva dos outros, “…os principais  aspectos do 
desenvolvimento afetivo possíveis  de ocorrer no nível operatótio-
concreto são:  a conservação dos sentimentos,  a formação da 
vontade e o início do pensamento e dos sentimentos 
autônomos.”[9].  
A afetividade construída no Estágio de Desenvolvimento das 
Operações Concretas coopera para que o aluno torne-se mais 
autônomo em suas relações, pois reconhece e compreende os 
estados afetivos dos outros e, consequentemente, os seus [5]. 
Pode, então, fazer escolhas com base nesses sentimentos, como 
por exemplo, a formação da vontade. A partir de então a criança é 
levada a tomar decisões calcadas nessa maturidade das relações 
sociais na qual se encontra a partir dessa etapa. Cognição e 
afetividade são indissociáveis, uma vez que é a afetividade que 
move a criança rumo à cognição, desejando conhecer o novo. 
Vygotsky também já chamava a atenção para a importância da 
afetividade quando afirmou que a emoção é tão importante quanto 
o próprio pensamento, uma vez que atividades emocionalmente 
estimuladas são recordadas por mais tempo do que aquelas 
realizadas de forma indiferente [7]. 
É de grande importância afetiva o vínculo que a criança 
desenvolve entre suas experiências e a capacidade de imaginação, 
pois resulta daí a motivação emocional em relação ao que lhe será 
apresentado. Vigotsky trata da imaginação como imagem que 
adquire uma função importante na conduta e no desenvolvimento 
humano, uma vez que possibilita a aproximação com aquilo que 
ainda não conheceu ou experimentou[7].  
Da mesma forma, o fenômeno das cores, em seu contexto 
fisiológico, refere-se à “... sensação consciente de uma pessoa, 
cuja retina se acha estimulada por energia radiante”. E que, 
quanto aos efeitos das cores em relação ao organismo humano, há 
aqueles ligados a fatores biológicos, bem como os que interferem 
no comportamento individual e demais aspectos psicológicos. 
Farina [2] evidencia que as cores podem produzir impressões, 
sensações e reflexos sensoriais significativos, pois “cada uma 
delas tem uma vibração determinada em nossos sentidos e pode 
atuar como estimulante ou perturbador na emoção, na consciência 
e em nossos impulsos e desejos”. 
Algumas cores possuem grau de contraste com suas congêneres e 
apresentam diferentes graus de memorização. Além das cores, os 
sons são determinantes no processo afetivo emocional, uma vez 
que Vigotsky afirma que “ Con frequencia, una simple 
combinación de impresiones externas, como, por ejemplo, una 
obra musical despierta en el que la escucha todo un complejo 
universo de sentimientos y emociones.” [8] 
Moura afirma que os sons possibilitam ao indivíduo a percepção 
não só do que propôs a mensagem em si, mas o repertório 

sensorial de cada usuário, uma “leitura sinestésica” [4]. A adição 
de sons torna mais realista a exibição de imagens interativas, isso 
acontece porque o ser humano recebe, constantemente, uma gama 
enorme de estímulos auditivos e a sua ausência inviabilizaria, 
muitas vezes, a associação dos sons a uma tarefa específica [6]. 
Carvalho e Pereira esclarece que dentre essas tarefas estão as que 
fazem com que o sentido auditivo aumente o desempenho da 
absorção e assimilação da informação, como quando usados para 
auxiliar na localização, orientação e navegação do usuário do 
determinado Ambiente Virtual de Aprendizagem. [10]. 

3. ANÁLISE DOS AVAs  
A partir do resgate e do estudo das teorias foram fundamentadas 
as justificativas para que, no ensino de séries iniciais, os 
ambientes virtuais incorporem recursos para desencadear emoção, 
comunicação, interação, sensações e socialização. Para 
compreender a contribuição desses fatores e definir os princípios 
de interação com AVAs diante destes requisitos, foram 
estabelecidos os seguintes critérios para a análise dos AVAs: O 
estímulo para vivenciar emoções; As condições para estabelecer 
comunicação; A permissibilidade de interação com os colegas; A 
incitação à capacidade de entrar em contato com sensações; A 
possibilidade de socialização. 
São critérios de análise que permitem identificar se existem 
elementos estimuladores da cognição infantil através do 
desenvolvimento da afetividade através dos recursos de interação 
oferecidos nos AVAs.  
Foram analisados os ambientes Moodle, TelEduc, NAVI e 
SOLAR observando, segundo os critérios, se existem  condições 
de adequação no que se refere às funcionalidades que permitem 
oferecer os mecanismos capazes de desencadear a aprendizagem 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como resultado, os 
principais aspectos para adequação dos ambientes são: Os termos 
utilizados na interface diferem do vocabulário com o qual a 
criança está acostumada; Poucos recursos para manipulação de 
fotos e músicas de acordo  com as necessidades afetivas; Somente 
o professor/tutor pode modificar as combinações de cores na 
interface dos ambientes; Os ambientes investigados não investem 
em funcionalidades específicas para a sonorização dos ambientes 
nos comandos da interface; Não foram identificadas condições de 
oralização de frases ou textos; Não foram constatadas condições 
de sonorização de elementos visuais. 

4. Funcionalidades ajustadas para o ensino e 
aprendizagem de estudantes dos anos iniciais 
A partir das constatações acerca dos recursos necessários para o 
estabelecimento de um processo de ensino e de aprendizagem 
efetivo e a fim de alcançar os alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, foram concebidas funcionalidades que, uma vez 
atribuídas aos AVAS, servirão como elementos de auxilio para 
garantir o sucesso do ensino de crianças por meio dos Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem. O objetivo é de contribuir com o 
desenvolvimento cognitivo da criança em idade escolar, acerca de 
como ela aprende, recorda e pensa sobre as informações com as 
quais se depara.  

Apresentam-se, aqui, as especificações de funcionalidades que 
contribuem para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem, 
que favorecem a afetividade no ambiente como meio 
desencadeador de estímulos cognitivos. Estas funcionalidades 
visam desencadear ações necessárias à interação da criança com o 
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ambiente, em relação às necessidades pedagógicas dos alunos dos 
anos inicias do Ensino Fundamental, apresentadas no capítulo 3, e 
dela resulte uma aprendizagem efetiva.  

4.1 Acessibilidade da criança à interface. 
Pecebeu-se, através do estudo dos ambientes, a necessidade de 
recursos para estabelecer uma comunicação efetiva com o usuário 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. É importante permitir 
que esses alunos possam,  de uma forma mais fácil e simplificada, 
interagir com o AVA para utilizar imagens ou palavras mais 
próximas da sua compreensão em substituição à nomenclatura dos 
recursos ou módulos expressos no ambiente. Isso é possível caso 
sejam disponibilizadas condições de o aluno influenciar a 
composição das imagens e palavras que o remete aos comandos 
dispostos na interface para o funcionamento do AVA.  
A interação do aluno com o ambiente é incentivada quando a 
interface permite que o aluno altere o nome dos espaços 
utilizados, uma vez que isso não ocorre em nenhum dos ambientes 
avaliados. Nessa perpectiva, o ambiente pode disponibilizar 
janelas específicas junto a cada recurso disponível, que, além de 
informar ao educando sobre a possibilidade dessa alteração, 
permita-o escrever, em substituição às nomenclaturas sugeridas 
pelo ambiente, uma palavra para renomear o recurso. O resultado 
é uma aproximação afetiva, criando vínculos e estreitanto a 
relação dessa ferramenta com cada usuário.  
A criança pode, assim, relacionar a função do comando com 
alguma palavra ou expressão que lhe seja familiar. Um exemplo 
seria a criança substituir a palavra “mural” por “avisos da 
professora”, possibilidade que pode ser desencadeada por um 
ícone junto do recurso que permite a opção da troca de palavras. É 
importante, porém, que esse recurso possa ser entendido pelo 
aluno da faixa etária entre 7 e 11 anos. Nesse momento o aluno 
necessita ter acesso a mecanismos que pemitam uma relação 
lógica com as operações que irá realizar pois a criança dessa idade 
é capaz de resolver  questões através de operações lógicas 
viabilizadas pelas estruturas cognitivas que desenvolve baseado  
nas suas relações afetivas [5]. 

4.2 Mecanismos de auxílio para a seleção de 
imagens e sons. 
É importante que o aluno, ao querer selecionar uma foto ou uma 
música para arquivar em um repositório, possa contar com uma 
prévia seleção viabilizada pelo ambiente com base, por exemplo, 
em suas escolhas anteriores ou nas escolhas de outros colegas do 
curso. Isso axilia o aluno a reconhecer um universo mais próximo 
de sua realidade, o que serve de elemento de aproximação entre 
aluno e ambiente.  

Identificou-se, mediante o estudo dos ambientes escolhidos, a 
ausência dessa possibilidade. Foram identificadas, apenas, 
condições de possuir repositórios das imagens que o aluno tem de 
buscar em outros arquivos, fora do ambiente, na internet ou em 
dispositivos móveis. Considerando-se a idade desses educandos, 
percebe-se a necessidade de que o ambiente auxilie nessa ação.  

Essa é uma possibilidade de integração e socialização, pois 
apresenta à criança opções mais próximas ao que ela e seus 
colegas já estão acostumadados a utilizar, o que permite a esse 
educando receber sugestões do ambiente, seja através do histórico 
de usuário, ou por outro mecanismo de seleção que pode, 
também, estar ligado às imagens já utilizadas ou relacionadas aos 
conteúdos que estão sendo desenvolvidos. Bancos de imagens e 

sons, de forma distinta, podem ser organizados para que, cada 
uma das vezes que seja necessário o uso desses recursos, o aluno 
possa utilizar os arquivos do banco já existente. Assim, o acesso 
às imagens e sons que deseja buscar será mais fácil e rápido. 

4.3 Composição e combinação de cores: 
Ao oferecer condições para criar combinações de cores, a 
funcionalidade de composição e combinação de cores permite ao 
professor estimular, através da interface, sensações e, também, 
induzir percepções.  Na análise dos ambientes foi constatado que 
somente o professor/tutor pode modificar as combinações de cores 
na interface dos ambientes. Quando um AVA permite que essa 
ação de articulação de matizes seja feita pela criança, estará 
permitindo que ela possa selecionar combinações de forma 
individual e diferenciada. Dessa forma, o educador passa a ter 
referencial para perceber alguns estados afetivos e cognitivos e, 
com base nessa percepção, auxiliar de forma mais específica o seu 
aluno. A interface do ambiente pode dar acesso à criança para a 
composição de cores apresentando uma janela em cada link com a 
pergunta: quer mudar as cores desta página? Caso o aluno clique 
“OK” o ambiente oferece uma tabela de cores e combinações 
disponíveis. Dessa forma, o educando poderá combinar e aplicar 
os tons de sua preferência e, ao mesmo tempo, permite ao 
professor perceber mudanças de humor ou estados afetivos.   

4.4 Oralidade nos comandos e funções do 
ambiente. 
É importante que a interface permita ao aluno reconhecer-se e 
compreender-se como sujeito afetivo, de forma que ele expresse e 
reconheça elementos que o aproximem do ambiente. De acordo 
com os resultados da pesquisa realizada neste trabalho, pode-se 
perceber que os ambientes investigados não investem em 
funcionalidades específicas para a sonorização dos ambientes nos 
comandos da interface. Acoplar o som da fala - do professor ou do 
próprio educando - às funções da interface, tornaria o ambiente  
mais próximo do aluno dos anos iniciais e permitiria a adequação 
da forma como se inicia ou termina uma ação, uma vez que 
resultaria  em uma melhor compreensão das tarefas a serem 
realizadas virtualmente. Um exemplo de modelo seria o recurso 
“chat” que, ao ser selecionado, emitiria o som de uma palavra ou 
expressão identificando sua função. Como por exemplo: “ vamos 
conversar com os colegas?”, tornando-se possível que cada aluno 
escolha uma expressão que externe a sua melhor forma de 
compreensão da função. Deste modo, as tarefas podem se tornar 
mais claras e, consequentemente, realizadas com mais segurança.  

4.5 Oralidade nos textos. 
Somente o ambiente Moodle oferece funções para oralizar 
palavras, porém, isoladamente, sem que essa oralização possa ser 
extendida a outros elementos como frases ou textos.  Importa 
ressaltar o fato de que crianças mais jovens estão bem mais 
próximas da linguagem falada do que da linguagem grafada, 
portanto, ainda em se tratando dos elementos que aproximam o 
aluno dos anos iniciais ao ambiente, torna-se relevante a aplicação 
de um recurso que possibilite a um arquivo, além de ser lido, ser 
ouvido. Essa capacidade melhora o entendimento dos conteúdos 
postados, pois permite ao aluno escolher como prefere a 
apresentação do conteúdo.  

Uma narrativa, por exemplo, utlizada para um trabalho de 
interpretação, pode se tornar mais amplamente percebida se a ela 
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for agregada a voz dos personagens e do narrador.  Além das 
percepções e sensações que esse recurso desencadearia, o aluno 
que estivá sendo alfabetizado pode relacionar, mais facilmente, o 
som das letras com a formação das palavras, na união dos 
elementos gráficos e sonoros. 

4.6 Oralidade nos elementos visuais. 
Além dos textos, a sonorização de elementos visuais que relaciona 
os sentidos da audição e visão estimula o aluno a entrar em 
contato com as sensações. Os sons de elementos naturais (som do 
vento ou da chuva), imagens de animais (som característico de 
cada espécie), imagens de alimentos (nome e classificação), entre 
outros,  tornam a visualização mais dinâmica e rica em detalhes.  

Dessa maneira, é possível fazer a especificação daquilo que pode 
ser observado pela imagem; o que permite ao professor selecionar 
as informações que julgar importantes e, ao aluno, oferece opções 
de novos elementos sobre o que vê.  Como, por exemplo, em 
relação a fotos de animais; situação em que pode especificar 
peculiaridades de uma espécie. Situação similar é valida na 
história do “Patinho Feio”. Ouvir o barulho dos ovinhos se 
quebrando ou o bater as asas dos grandes cisnes quando são 
avistados. A união dos recursos de som e de visão possibilita a 
aproximação com aquilo que o aluno ainda não conheceu ou 
experimentou, tornando a experiência de aprendizagem ainda 
mais rica.  

CONCLUSÃO 
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) Moodle, 
TelEduc, NAVI e SOLAR não contemplam, de forma efetiva, as 
necessidades cognitivas e afetivas de alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, entre 7 e 11 anos. Tais ambientes não 
apresentam recursos específicos com objetivo de alcançar o 
usuário ainda na infância, uma vez que concentram esforços para 
desenvolver recursos para o ensino de jovens e adultos.  

A partir do estudo dos aspectos teóricos cognitivos realizou-se um 
levantamento acerca de quais elementos afetivos são 
imprescindíveis aos ambientes para serem considerados 
ferramentas auxiliadoras e motivadoras para o ensino de crianças. 
Após a identificação desses elementos, formularam-se cinco 
critérios para investigação dos ambientes escolhidos. A presença 
ou a ausência de tais critérios foi o objeto de análise das 
potencialidades e fragilidades de cada um desses ambientes. Os 
resultados demonstram a necessidade de melhores condições para 
o envolvimento efetivo dessa criança com o ambiente, por 
exempo, para a interação com os colegas e a socialização.  
Foi possível constatar fragilidades nas condições de atender 
plenamente as necessidades que, de acordo com os teóricos da 
cognição estudados, permitem que a criança seja motivada 
afetivamente a utilizar um AVA, observados os princípíos e 
requisitos do processo de ensino e aprendizagem. Um exemplo é a 
ausência de condições para a personalização individual da 
interface e para a sonorização de textos e recursos, meios pelos 
quais o ambiente se torna mais afetivo e estimulante. 
Por isso, com o intuito contribuir com recursos nesse tema e 
ofercer condições de ensino, baseadas nas teorias cognitivas, o 
presente trabalho apresenta seis funcionalidades com o objetivo 
de desencadear situações de aprendizagem efetivas, desenvolvidas 
via ambiente virtual. Essas funcionalidades incorporam 

instrumentos e processos eficazes e adequados ao ensino de 
crianças entre 7 e 11 anos.  

Em uma segunda etapa, tem-se como perspectiva dar continuidade 
a esta investigação através da implementação das funcionalidades 
para serem testadas e validadas, com a finalidade de desencadar 
um posterior projeto piloto ou estudo de caso. Existe, ainda, a 
possibilidade de integrar a capacidade de tornar as interações, 
aluno/ambiente, automaticamente assistidas, de modo que seja 
possível, por exemplo, ao ambiente perceber, através da mudança 
de características da interface, o estado emocional do aluno.        
Com isso, objetiva-se oferecer um recurso computacional no qual 
as atividades relativas a qualquer conteúdo possam ser trabalhadas 
com sucesso, não somente como educação a distância, mas como 
uma possibilidade a mais para o ensino presencial ou para as 
tarefas de casa. Portanto, adaptando o AVA com relação a um 
modelo de cognição específico, cumprir-se-á seu principal 
objetivo: o de tornar-se uma nova maneira de aprender, 
oportunizada para estudantes de séries iniciais.  
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ABSTRACT 
Different methods can be used to evaluate the usability of 
systems, such as AHT method widely used in the literature. 
However, it presents limitations such as the absence priority 
setting related to specific contexts of application. Thus, this paper 
presents the FAU-AHP framework that analyzes the usability of 
systems from the viewpoint of hierarchical structure using the 
assumptions of the methods AHP (Analytic Hierarchy Process) 
and AHT (Hierarchical Task Analysis) to assist the process of 
usability evaluation of the system. From this, the framework 
promotes contributions, assisting experts in performing these 
evaluations through heuristics and usability attributes. 
 
RESUMO 
Diferentes métodos são utilizados para se avaliar a usabilidade de 
sistemas, dentre os quais se destaca o método AHT, amplamente 
utilizado na literatura. Entretanto, o mesmo apresenta limitações 
como ausência de definição quanto às prioridades atreladas a 
contextos específicos de aplicação. Diante disso, este artigo 
apresenta o framework FAU-AHP que analisa a usabilidade de 
sistemas sob a ótica da estruturação hierárquica utilizando, como 
subsídios, os pressupostos dos métodos AHP (Analytic Hierarchy 
Process) e AHT (Hierarchical Task Analysis) para auxiliar o 
processo de avaliação de usabilidade de sistema. Para tanto o 
framework promove contribuições, auxiliando especialistas na 
realização destas avaliações por meio de heurísticas e atributos de 
usabilidade.  

Palavras-Chave 
Usabilidade, Análise Hierárquica do Processo, Heurística. 

1. INTRODUÇÃO 
Os estudos provenientes da área de design da interação estão 
relacionados à como as pessoas interagem com diferentes tipos de 
dispositivos. Mais especificamente, a interação humano-
computador tem como foco de investigação os aspectos de 
interação dos usuários com dispositivos computacionais e, sob os 
quais, a usabilidade assume um importante papel.  
O conceito de usabilidade tem sido abordado em diversas 
pesquisas as quais salientam que as interfaces devem ser 
desenvolvidas com vistas a proporcionar aos usuários não 
somente atingir seus objetivos, mas também aliar facilidade de 
aprendizagem e a satisfação destes em sua utilização. Neste 
contexto, a literatura relacionada ao assunto apresenta diferentes 
métodos para se avaliar a usabilidade de sistemas, visando 
proporcionar a melhoria contínua nos processos de 
desenvolvimento de software. Estes métodos incluem avaliações 

heurísticas baseadas em aspectos ergonômicos de interfaces [9], 
avaliações direcionadas a determinar a severidade dos problemas 
encontrados [5] avaliações realizadas no intuito de se verificar 
padrões de comportamento dos usuários [1], entre outros.  
Entretanto, verifica-se a necessidade de apresentação de um 
método viável e factível que se direcione a especialistas e 
desenvolvedores de sistemas e que agregue métodos de apoio à 
tomada de decisão, visto que estes auxiliam a identificação de 
problemas que devem ser resolvidos de forma prioritária.   
No intuito de suprir essa lacuna, o presente artigo propõe um 
framework para avaliação da usabilidade, capaz de direcionar os 
aspectos relevantes que devem ser observados no que se refere à 
usabilidade de sistemas. Tal framework tem por base os métodos 
que se voltam a estruturas hierárquicas como os métodos AHP 
(Analytic Hierarchy Process) e AHT (Hierarchical Task Analysis) 
e alia os estudos consagrados de Nielsen [4] ao método de apoio à 
decisão. 
Como contribuição o framework propicia não só no auxílio na 
identificação de problemas, mas também em determinar, de forma 
quantitativa, o quanto tais problemas afetam os usuários. Cabe 
destacar que este trabalho não se detém somente na apresentação 
do método, mas também na demonstração de sua utilização para 
posterior aplicação do mesmo em diferentes contextos, auxiliando 
profissionais de usabilidade em suas avaliações.  
Para tanto, o presente artigo estrutura-se da seguinte forma: a 
seção 2 discorre sobre os métodos AHP e AHT, bem como as 
correlações existentes entre ambos; a seção 3 apresenta o 
framework proposto; a seção 4 descreve a estruturação do FAU-
AHP; a seção 5 demonstra o estudo de caso sobre o qual foi 
validado o framework e por fim, as conclusões e sugestões para 
trabalhos futuros são descritas na seção 6. 

2. O MÉTODO AHP E SUA CORRELAÇÃO 
COM O MÉTODO DA ANÁLISE 
HIERÁRQUICA DE TAREFAS 
Problemas complexos relacionados à tomada de decisões são 
comuns em uma infinidade de áreas. Desde os tempos remotos o 
homem tenta resolvê-los utilizando-se de abstrações, heurísticas e 
raciocínios dedutivos no intuito de guiar e validar suas escolhas. 
No intuito de aperfeiçoar a tomada de decisão, inicialmente, 
buscou-se subsídios na matemática. Entretanto, verificou-se que 
em determinadas condições, as limitações e o consequente risco 
associado a tal tratamento eram inaceitáveis. Diante disso, 
buscaram-se subsídios na pesquisa operacional para a resolução 
de problemas, sendo desenvolvidos métodos estritamente 
matemáticos para tentar encontrar a solução ótima para uma 
determinada solução. No entanto, para a resolução de problemas 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

448

complexos tanto a matemática pura quanto a pesquisa operacional 
eram inviáveis [3].  
Neste contexto, os pressupostos do método de Análise 
Hierárquica do Processo - AHP (Analitical Hierarchical Process) 
emergem para auxiliar na tomada de decisão, envolvendo 
abordagens complexas como um dos primeiros métodos 
desenvolvidos no ambiente das Decisões Multicritério Discretas, 
sendo talvez o mais utilizado no mundo [3]. A estruturação da 
AHP baseia-se em três etapas do pensamento analítico: construção 
de hierarquias, definição de prioridades e consistência lógica [2].  
A primeira delas (construção de hierarquias) está centrada na 
decomposição do problema de forma hierárquica, ponto principal 
do método AHP. Essa ordenação permite ao decisor ter uma 
visualização completa do sistema e de seus componentes, perceber 
as interações existentes entre os componentes, possibilitando a 
verificação dos impactos que os mesmos exercem sobre o sistema, 
bem como compreender de forma global, o problema e a relação 
de complexidade existente em toda a estrutura, o que ajuda no 
dimensionamento de critérios e conteúdos pertinentes aos 
mesmos, através da comparação homogênea entre os elementos 
que a compõem [1]. Além disso, a estruturação hierárquica é a 
melhor forma de representar, em termos de simplicidade e 
funcionalidade, a dependência existente entre os níveis dos 
componentes de um sistema em relação aos outros níveis, de 
maneira sequencial [3]. 
A organização da estrutura hierárquica utilizada pelo método 
AHP compreende o foco principal de um determinado problema; 
os critérios/subcritérios, os quais podem ser determinados em 
tantos níveis quanto necessários e as alternativas viáveis para a 
resolução do problema [8][10]. Além disso, o método divide o 
objetivo principal em avaliações de menor importância ao mesmo 
tempo em que mantém a participação dos problemas menores na 
decisão global. Ou seja, para a resolução de um problema 
complexo, é mais viável dividi-lo em problemas menores até que 
problemas específicos possam ser resolvidos.  Outro ponto 
relevante, com relação à estruturação hierárquica, é que um 
elemento, pertencente a um determinado nível, não precisa ser 
critério para um ou todos os elementos em um nível inferior, 
sendo facultado ao decisor inserir ou eliminar níveis e elementos 
que proporcionem uma melhor visualização do sistema. 
A segunda fase (definição de prioridades) se detém na 
determinação de prioridades relacionadas entre os elementos 
correspondentes a cada nível da hierarquia. O estabelecimento das 
prioridades é feito por meio de comparações par a par entre os 
elementos, à luz de um determinado critério. Segundo Saaty [8], a 
determinação de prioridades faz-se necessária, pois o ser humano 
tem a habilidade de perceber as relações entre as coisas que 
observa e, consequentemente, ter um julgamento da intensidade 
de sua preferência por um elemento em detrimento de outro. 
Seguindo o princípio de definição de prioridades, a comparação à 
luz de um dado critério pode ser realizada de acordo com a 
preferência do decisor, o qual emite o seu juízo verbal sobre os 
critérios em questão. Posteriormente, o juízo verbal do decisor é 
transformado em um valor numérico, utilizando-se a escala 
fundamental de Saaty [8].  

A utilização da escala de Saaty faz-se necessária porque apesar 
das diferenças dos estímulos seguirem uma escala geométrica, a 
percepção dos indivíduos obedece a uma escala linear. Além 
disso, existe um limite psicológico, onde o ser humano pode, no 
máximo, julgar corretamente de 5 a 9 pontos para distinguir 

determinadas diferenças entre pares de critérios. Diante disso, a 
escala fundamental de Saaty, apresenta as avaliações de critérios, 
a qual é composta de 5 pontos de avaliação mais 4 pontos 
intermediários [8]. 
Por fim, a terceira fase (consistência lógica) consiste em se 
determinar o grau de inconsistência dos julgamentos realizados, 
avaliando a intensidade com que o autovalor da matriz de 
julgamentos se afasta de sua ordem [8]. Desta forma, julgamentos 
errôneos e inconsistentes podem advir do grau de complexidade e 
da quantidade de variáveis existentes a serem observadas [6]. O 
autor reforça ainda que é normal que apareça alguma 
inconsistência, entretanto o importante é que o tomador de 
decisão saiba mensurar a intensidade da inconsistência e evitar 
que a mesma possa comprometer a avaliação e o processo de 
decisão.   
Com base no desmembramento de problemas complexos em 
problemas menores para sua resolução, o método AHP estabelece 
uma correlação com o Método de Análise Hierárquica de Tarefas 
(AHT) descrito por Rogers, Sharp e Preece [5], o qual abrange 
técnicas para a investigação de processos cognitivos e ações 
físicas em alto nível de abstração e nos mínimos detalhes. 
A AHT envolve a divisão de tarefas em subtarefas e, em seguida, 
estas em “subsubtareas” e assim por diante. Posteriormente elas 
são agrupadas como planos que especificam como as tarefas 
podem ser executadas em uma situação real. Seu ponto de partida 
é um objetivo do usuário, enfocando as ações físicas e observáveis 
que são executadas. Com isso as principais tarefas associadas com 
a realização desse objetivo são identificadas e, caso necessário, 
são as tarefas são subdivididas em subtarefas, de forma sucessiva, 
até chegar a passos de um baixo nível de interação que podem ser 
representados em um esboço de tela. 
No entanto, a utilização da AHT apresenta limitações, dentre as 
quais se destacam: (a) Tarefas reais são muito complexas e a 
análise de tarefas não é muito escalável. Assim a notação 
rapidamente se torna difícil, sendo complicada de ser seguida e, 
(b) A analise de tarefa é limitada sobre o tipo de tarefa que pode 
modelar. Tarefas sobrepostas ou em paralelo, assim como 
interrupções não podem ser modeladas por meio da AHT.  
Por outro lado incorpora os benefícios de permitir a comparação 
de designs alternativos com base nas tarefas e subtarefas 
planejadas dos usuários; fornecer um bom entendimento da 
interação e suportar o reuso de design em diferentes níveis de 
abstração.  Diante disso, propõe-se um framework que agregas os 
benefícios oriundos dos métodos AHP e AHT, com vista a dar 
suporte a tarefa de avaliação de usabilidade de sistemas, conforme 
explicitado na seção subsequente.  

3. FRAMEWORK PROPOSTO 
Levando-se em consideração as vantagens em se representar 
problemas complexos de forma hierárquica, o entendimento de 
que avaliações de usabilidade não são consideradas problemas 
triviais e a inegável importância do design para a qualidade dos 
sistemas desenvolvidos, é proposto um framework para avaliação 
da usabilidade de sistemas (FAU-AHP), tendo por base a AHP e 
que para tanto contempla os três principais pontos a ela 
relacionados.  

3.1 Categorização de Heurísticas em 
Atributos de Usabilidade 
Tendo em vista que os atributos de usabilidade forma a base sobre 
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a qual foram criadas as heurísticas de usabilidade, propostas por 
Nielsen [4], optou-se pela categorização das mesmas nos atributos 
a elas correspondentes, na determinação das prioridades a serem 
observadas com relação a atributos e heurísticas e no mapeamento 
de ações para se contemplar tais heurísticas, o que permite uma 
melhor elucidação dos problemas que permeiam o 
desenvolvimento de sistemas em torno da usabilidade.  
Tais categorizações e priorizações foram embasadas nos estudos 
de Rocha; Baranauskas [7] e Nielsen [4], levando em 
consideração o contexto a ser aplicado. O Quadro 2 ilustra como 
os atributos de usabilidades (AU), as heurísticas (H) e as ações 
que visam contemplá-las (A), podem ser  categorizadas.   

Quadro 2: Categorização de Heurísticas e Atributos de 
Usabilidade. 

1. AU- Facilidade de Aprendizagem 
1.1 H - Prevenção de erros (PE) 
1.1.1 A- Mensagens Claras – MC 
1.2 H - Consistência e Padrões (CP) 
1.2.1 A- Consistência e padronização de objetos e informações 
(PA) 
1.3 H - Relembrança ao invés de memorização (RM) 
1.3.1 A - Reconhecimento de Links (LI) 
1.4 H - Compatibilidade do sistema com o mundo real (CR) 
1.4.1 A - Associações entre objetos, conceitos e informações – 
IC. 
2. AU- Facilidade de Relembrar (FR) 
2.1 H - Compatibilidade do sistema com o mundo real (CR) 
2.1.1 A- Associação de objetos reais com virtuais (AR) 
2.2 H - Relembrança ao invés de memorização (RM) 
2.2.1 A – Mudança nas cores de links após acesso (ML) 

3. AU- Eficiência de Uso (EU) 
3.1 H - Flexibilidade e eficiência de uso (FEU) 
3.1.2 A- Atalhos (AT) 
3.2 H - Controle e Liberdade do Usuário (CLU) 
3.2.1 A- Controle sobre ações (CA) 
3.3 H - Ajuda e documentação (AD) 
3.3.1 A- Mapa do Site (MS) 
3.3.2 A- Sistema de Busca (SB) 
3.3.3 A- Informações de Contato (IC) 
4. AU- Erros 
4.1 H - Prevenção de erros (PE) 
4.1.1 A- Orientação correta para entrada de dados (OD) 
4.2 H - Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir 
erros (AE) 
4.2.1 A - Mensagens de erros compreensíveis (MC) 
5. AU- Satisfação Subjetiva (SS) 
5.1 H - Consistência e padrões (CP) 
5.1.1 A - Vocabulário simples (VS); 
5.1.2 A - Padronização das informações, das cores, ícones, 
cabeçalhos e rodapés (PR); 
5.2 H - Estética e design minimalista (EM) 
5.2.1 A - Vocabulário simples (VS); 
5.2.2 A - Padronização das informações, das cores, ícones, 
cabeçalhos e rodapés (PR); 
5.3 H - Visibilidade de status do sistema (VS) 
5.3.1 A - Tempo de Carga (TP) 
5.3.2 A - Navegabilidade (NG); 

Conforme o quadro acima, as heurísticas de usabilidade foram 
integradas aos atributos de usabilidade a elas pertinentes ao 
mesmo tempo em que foram identificadas ações passíveis de 

serem executadas no momento em que são realizadas avaliações 
de usabilidade durante o processo de desenvolvimento de 
sistemas. À medida que se procede à categorização compreendem-
se melhor as particularidades e/ou similaridades inerentes a 
atributos e heurísticas e as ações que possibilitam contemplá-los 
ou não no/durante o processo de desenvolvimento de sistemas. 

3.2 Priorização de Atributos e Heurísticas de 
Usabilidade 
Após a criação da estrutura hierárquica é necessário realizar os 
julgamentos sobre os quais são executadas as comparações par a 
par das alternativas em relação a cada critério e os subcritérios de 
um determinado nível, em relação ao critério do nível 
imediatamente superior, obtendo assim as suas matrizes 
dominantes.  Para a definição de pesos atribuiu-se os valores da 
escala de Saaty. Salienta-se que tais valores podem ser atribuídos 
de acordo com a percepção e nível de conhecimento pertinente a 
cada avaliador não somente com relação à usabilidade em si, mas 
também com relação ao entendimento do contexto de aplicação 
em que estas avaliações são realizadas. 
A atribuição dos pesos dá origem a matrizes de comparação entre 
critérios. Para facilitar a visualização da matriz, a mesma foi 
exposta de forma agregada à tabela de ponderação de valores, 
sendo o mesmo feito com todos os demais níveis da hierarquia. 
Após a definição das matrizes comparativas, procede-se à 
normalização dos pesos atribuídos. Para isso cada valor dos 
atributos mostrados nas colunas da matriz de julgamento é 
dividido pela sua respectiva soma na coluna. Normalizar os 
valores de cada coluna envolve o somatório de todos os seus 
elementos de forma que a soma dos mesmos corresponda ao valor 
1 (resolução completa do problema). Realizada a normalização de 
cada atributo pode-se através do mesmo obter seu peso individual 
(priorização de critérios). O peso dos critérios é calculado através 
da média aritmética de cada linha da matriz normalizada. A Figura 
1 apresenta a normalização de todas as matrizes de comparação 
decorrentes da aplicação do método com seus respectivos pesos. 

 
Figura 1 - Tabela de matrizes normalizadas 

Os pesos referenciam a pontuação normalizada de um 
determinado critério e indicam a preferência relativa das 
alternativas para o tomador de decisão, no que se refere a um 
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critério especifico. Os resultados advindos da estruturação 
completa do framework para a resolução de problemas de 
usabilidade que tem por base a AHP, bem como a ponderação de 
valores na respectiva hierarquia e os apontamentos a serem 
observados no contexto de web sites acadêmicos são 
demonstrados na seção subseqüente. 

4. RESULTADOS OBTIDOS 
Para a validação do framework o mesmo foi aplicado na avaliação 
de usabilidade de um site web acadêmico, contando com a 
colaboração de cinco (5) avaliadores (usuários), pertencentes a 
diferentes áreas do conhecimento, que identificaram uma série de 
problemas relacionados à usabilidade.  Inicialmente, é apresentada 
a AHP definida a partir da ponderação dos valores com a análise 
dos mesmos, bem como o grau de severidade atribuído ao último 
nível da estrutura, conforme o julgamento dos avaliadores.  
No intuito de verificar o quanto algumas questões de usabilidade 
eram significativas para os usuários do site foi elaborado um 
questionário contendo 19 questões fechadas, sendo que as 
possibilidades de respostas para as perguntas do questionário 
apresentam as variáveis PI (problema identificado) e PNI 
(problema não identificado).  Para a elaboração do questionário, 
utilizou-se uma escala Likert de 5 pontos percentuais, variando de 
"muito baixo" (1) a "muito alto" (5),  a fim de se verificar o grau 
de severidade com que determinados problemas de usabilidade 
são percebidos pelos usuários.  
A partir dos valores correspondentes a cada nível da AHP, pode-
se verificar através de gráficos a relevância de um atributo em 
relação ao outro. A Figura 2 apresenta um exemplo de gráfico de 
prioridades referentes aos atributos de terceiro nível. 

 
Figura 2: Gráfico de prioridade (terceiro nível) 

A partir da análise dos dados provenientes do gráfico gerado, 
pode-se verificar a significativa relevância dos atributos FEU, CP, 
CR e PE apresentando percentuais acima de 50%.  Tal processo 
de análise deve ser feito em todos os níveis da hierarquia 
permitindo aos avaliadores demonstrar os motivos pelos quais 
determinados atributos merecem ser considerados prioritariamente 
para a resolução de problemas de usabilidade, justificando as 
decisões tomadas pelos mesmos. 
Na aplicação usada como estudo de caso verificou-se que os 
problemas que devem ser corrigidos prioritariamente referem-se 
ao formato e a apresentação com que os dados e informações são 
disponibilizados no site, a marcação de links após a visita do 
usuário a uma determinada página, a padronização do layout do 
site, a apresentação de um mapa do site para que o usuário 
facilmente se localizar dentro do mesmo e a implantação de um 
sistema de busca para que o usuário encontre as informações de 
seu interesse de forma eficiente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O framework proposto, ao utilizar o método AHP como base, 
permite uma maior clareza na definição de um objetivo a ser 
alcançado, tendo em vista que a seleção da melhor opção pode ser 
bastante complexa, principalmente quando se tem um grande 
número de alternativas. Além disso, esta estrutura auxilia o 
decisor em dois processos de suma importância: a) no 
entendimento de preferências entre atributos, bem como se optou 
por uma determinada escolha em detrimento de outra, e b) na 
documentação do processo relacionada a essa escolha, permitindo 
fornecer justificativas em torno de das alternativas escolhidas. 
Embora regido por certo caráter metodológico, o framework 
proposto pode ser aplicado sem a necessidade de grandes 
recursos, o que torna viável tais avaliações, havendo somente a 
necessidade de haver uma boa compreensão sobre usabilidade e 
dos pressupostos relacionados ao método AHP. Deste modo 
prevê-se que o processo de tomada de decisão retorne resultados 
satisfatórios, sendo determinados os ajustes e/ou alterações a 
serem realizados de forma prioritária. 
Para trabalhos futuros sugere-se a aplicação do método em 
diferentes contextos no intuito de se comprovar a viabilidade de 
sua aplicação em situações distintas.  
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ABSTRACT 
The article refers to an analysis of the preparation that the teacher 
has to care for students with Visual Impairment in School of 
Vocational Education in Informatics. Being Visually Impaired the 
partial or total loss of vision in both eyes, and a definitive or not. 
Have the knowledge, skills and competencies necessary for the 
improvement of teaching is challenging and evolving character. 
Thus, the goal is to provide the teaching of the technical capacity 
for communication and monitoring of student learning with Visual 
Impairment. Through quantitative research sought to recognize 
the reality of the faculty of the School of Professional Education 
with students who have visual impairment and how they are 
prepared for the technical and pedagogical activity of these 
students. Thus, this study allows us to reflect on the importance of 
continuing education for teachers of the School of Professional 
Education, enabling them to perform better on the job technical 
and teaching students with visual disabilities and the right to equal 
social interaction in the teaching and learning. 

Keywords 
Visual Impairment. Assistive Technologies. Technical and 
pedagogical. 
 
RESUMO 
O artigo refere-se a uma análise da preparação que o docente 
possui para atendimento de alunos com Deficiência Visual numa 
Escola de Educação Profissional, na área da Informática. Sendo a 
Deficiência Visual a perda parcial ou total da visão, em ambos os 
olhos, e de caráter definitivo ou não. Já os conhecimentos, 
habilidades e competências necessárias para a melhoria do 
trabalho docente é de caráter evolutivo e desafiador. Com isso, o 
objetivo é proporcionar ao docente da área técnica a capacidade 
para comunicação e acompanhamento da aprendizagem do aluno 
com Deficiência Visual. Através de pesquisa quantitativa, 
buscaram-se reconhecer a realidade dos docentes de uma Escola 
de Educação Profissional que possuem alunos com Deficiência 
Visual e como eles estão preparados para a atuação técnico-
pedagógica destes alunos. Dessa forma, esse estudo nos permite 
refletir sobre a importância da formação continuada aos docentes 
da Escola de Educação Profissional, capacitando-os para um 
melhor desempenho no trabalho técnico-pedagógico com alunos 
deficientes Visuais e do direito ao convívio social igualitário no 
processo de ensino e de aprendizagem. 

Palavras-chave 
Deficiência Visual. Tecnologias Assistivas. Técnico-pedagógica. 

1. INTRODUÇÃO 
A falta de visão desperta ansiedade, agitação e preocupações 
provocando grande choque na escola de educação profissional no 

curso técnico em informática, pois a maioria dos docentes não 
sabe como lidar com estes alunos, então se opta pela realização do 
curso de especialização em educação inclusiva que foi motivada 
pela presença de alunos com deficiência visual matriculados no 
curso técnico em informática para conhecimento teórico da 
deficiência visual. O presente trabalho tem como objetivo realizar 
uma reflexão sobre a Inclusão de alunos com deficiência visual no 
curso técnico de informática da Escola de Educação Profissional 
enfocando na capacitação dos docentes referente à análise da 
preparação que o docente possui para o atendimento destes 
alunos. No primeiro momento abordam-se as questões referentes 
ao conceito de Deficiência Visual. No segundo momento 
apresentará o avanço tecnológico falando sobre alguns softwares 
especiais de acessibilidade e sobre tecnologias assistivas. No 
terceiro momento deste trabalho tratará as Práticas Pedagógicas e 
alguns desafios dos docentes do curso técnico em informática 
frente aos alunos deficientes visuais. No quarto momento deste 
trabalho analisará o mundo do trabalho para o deficiente visual. 
No quinto momento deste trabalho falará sobre as reflexões sobre 
a Pesquisa aplicada na escola de educação profissional. 
Concluímos que através deste trabalho identificamos a 
importância da preparação que docente possui para atendimento 
de alunos com deficiência visual no curso técnico de Informática. 
 

2. CONCEITO DE DEFICIÊNCIA VISUAL 
A Deficiência Visual total denomina-se cegueira ou amaurose. A 
visão é nula, ou seja, nem a percepção luminosa está presente e, 
em oftalmologia isso também é considerado visão zero, segundo 
[5]. Os estudos desenvolvidos por [2] distinguem três tipos de 
deficiência visual: CEGOS: têm somente a percepção da luz ou 
que não têm nenhuma visão e precisam aprender através do 
método Braille e de meios de comunicação que não estejam 
relacionados com o uso da visão. Pessoas com VISÃO 
PARCIAL: têm limitações da visão à distância, mas são capazes 
de ver objetos e materiais quando estão a poucos centímetros ou 
no máximo a meio metro de distância. Pessoas com deficiência de 
VISÃO REDUZIDA: são considerados com visão indivíduos que 
podem ter seu problema corrigido por cirurgias ou pela utilização 
de lentes. A Deficiência Visual é a perda ou redução de 
capacidade visual, em ambos os olhos e em caráter definitivo ou 
não, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de 
lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Estas pessoas com 
deficiência visual podem ser classificadas como pessoas com 
cegueira ou com baixa visão.  A Cegueira é uma alteração grave 
ou total de uma ou mais das funções elementares da visão que 
afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, forma, 
tamanho, distância, posição ou movimento em um campo mais ou 
menos abrangente. Dessa forma, estas pessoas com cegueira 
aproveitam outros sentidos no seu processo de desenvolvimento e 
aprendizagem. Segundo [6] os sentidos “[...] têm as mesmas 
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características e potencialidades para todas as pessoas”. A baixa 
visão significa: acuidade visual, entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 
com a melhor óptica, os casos em que a somatória da medida do 
campo visual, de ambos os olhos, for igual ou menor que 60º, ou a 
ocorrência simultânea de dois ou mais fatores acima citados, 
segundo [1]. Assim, para que aconteça o desenvolvimento da 
eficiência visual é necessária à utilização de recursos específicos 
(recursos ópticos e não ópticos).  

3. AVANÇO TECNOLÓGICO 
O avanço tecnológico, principalmente no que se refere ao campo 
da informática, cria uma expectativa satisfatória de 
empregabilidade dos deficientes, como também o próprio avanço 
do sistema normativo que garante os direitos individuais do 
cidadão, segundo [3]. As novas tecnologias, dependendo da forma 
como são utilizadas, podem ajudar a gerar as mudanças 
necessárias na educação e a construir um aluno autônomo e eficaz 
no seu processo de aprendizagem. As limitações da pessoa com 
deficiência visual tendem a tornar-se um obstáculo para seu 
processo de aprendizagem. No entanto, a acessibilidade significa a 
possibilidade de acesso da pessoa com deficiência, mas não 
apenas de seu acesso físico aos locais e, sim antes, de seu acesso 
ao desenvolvimento sadio de sua personalidade com vista à 
personalidade com vista à garantia de sua dignidade humana, 
conforme [3]. Essas novas tecnologias na educação devem 
apontar para formação de um indivíduo capaz de pensar por si 
próprio e produzir conhecimento que estimulem a forma de 
aprender a aprender. O acesso às novas tecnologias facilita os 
estudos das pessoas cegas o seu acesso ao mundo virtual 
principalmente com o surgimento dos leitores de tela, que 
instalados no computador auxiliam na escrita e leitura de textos, 
bem como acesso ao correio eletrônico e todos os recursos 
disponíveis através da internet, a utilização do computador traz 
maior autonomia para as pessoas cegas, pois através destes podem 
ler textos sozinhas, digitar seus trabalhos escolares sem ajuda de 
um professor de apoio.  

3.1 Softwares Especiais de Acessibilidade 
São os componentes lógicos das tecnologias de informação e 
comunicação quando construídos como tecnologias assistivas, ou 
seja, são os programas especiais de computador que possibilitam 
ou facilitam a interação do acadêmico da pessoa com deficiência e 
sua relação com a máquina. 1) DOSVOX: sistema operacional, a 
partir do site do projeto DOSVOX: 
http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox. 2) VIRTUAL VISION: opera 
com os utilitários e as ferramentas do ambiente Windows, 
desenvolvido pela Micropower: http://www.micropower.com.br. 
3) JAWS: software leitor de tela mais completo e avançado. 
Outras informações sobre esse software estão disponíveis em: 
http://www.lerparaver.com. 4) LINUX ACESSÍVEL: 
linuxacessivel.org é uma versão personalizada do sistema 
operacional Linux especificado para pessoas com deficiência 
visual (total, parcial ou surdo cegueira). 

3.2 Tecnologias Assistivas 
Atualmente, observa-se o acesso às tecnologias assistivas é 
fundamental para o desenvolvimento social e econômico, além de 
proporcionar um enriquecimento pessoal e acadêmico, todos tem 
o direito a esse acesso. As tecnologias assistivas podem variar de 
uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado, 
também estão incluídos brinquedos e roupas adaptadas, 
computadores, softwares e hardwares especiais que contemplam 
questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura 
sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica. Os grandes 

avanços trouxeram muitas esperanças para as pessoas com 
deficiências, facilitando a acessibilidade ao mundo da informação 
aproximando o novo, o real e o virtual. O presente estudo 
possibilita contribuir no processo de ensino-aprendizagem para 
discente com deficiência visual, mostrando que é possível ocorrer 
à aprendizagem por intermédio das tecnologias assistivas. Para o 
discente com deficiência visual, o computador é absolutamente 
necessário, pois pode fazer trabalhos e avaliações, participar de 
trabalhos em grupo, consultar materiais e também usar a internet. 
As pessoas com deficiência lutam pela oportunidade de estar 
inserida no processo educacional. Nós educadores temos a 
responsabilidade e o compromisso de somarmos as suas lutas e 
reinvidicações no sentido de oferecermos uma educação com 
qualidade aberta a diversidade humana, somada aos avanços 
tecnológicos, podemos vislumbrar um mundo melhor na conquista 
da prática da cidadania e da responsabilidade social. É necessário 
viabilizar a capacitação dos docentes para o domínio das 
tecnologias assistivas. O aluno com deficiência visual deve ser 
educado para o trabalho com o objetivo de integrá-lo na 
sociedade. Para aqueles que não estiverem capacitados para o 
trabalho competitivo, deverão ser criadas condições para sua 
integração na vida produtiva, com o apoio dos órgãos oficiais. O 
mesmo deve acontecer com os alunos pessoas com deficiência de 
outras deficiências, por exemplo, os superdotados (com 
habilidades artísticas, intelectuais e psicomotoras superiores). 
(Art. 59, IV, LDB 9394/96). 

4. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
As práticas pedagógicas devem ser refletidas quando se trata das 
possibilidades que um aluno cego tem para estudar no curso 
técnico. Segundo [4], “As práticas pedagógicas revelam as 
concepções que o educador tem sobre o homem, sobre a 
sociedade, sobre a educação. As práticas pedagógicas com os 
alunos deficientes demonstram, também, as concepções do 
educador sobre o conceito de deficiência e educação especial, 
embora o educador nem sempre tenha consciência das concepções 
que fundamentam seu trabalho”. Nós, enquanto educador deve 
estar disposto a rever nossas práticas, conhecer e aceitar os 
desafios, descobrindo e reinventando estratégias a fim de atender 
as necessidades dos alunos cegos e com baixa visão. Portanto, 
será primordial conquistar tempos e espaços de formação que 
possibilitem a prática da reflexão sobre a prática e os processos 
coletivos, tendo por princípio a desmistificação da deficiência e as 
dimensões da ação educativa como concretização de posturas 
políticas na prática pedagógica. Esse trabalho trata-se de uma 
pesquisa quantitativa, dando ênfase à importância da capacitação 
fornecida ao docente da educação profissional, na área de 
informática, uma vez que é real a existência de alunos com 
deficiência visual na escola onde se efetivou o estudo. Vale 
destacar que o processo de capacitação das pessoas com 
deficiência precisa ser dinâmico, permanente e planejado segundo 
as necessidades dos profissionais e dos demais integrantes da 
escola em relação à demanda. Assim, há de se estabelecer a 
continuidade na formação do corpo docente e dos funcionários, 
que precisam estar preparados para receber as pessoas com 
deficiência, compreendendo suas dificuldades, acreditando em 
suas potencialidades, mas, sobretudo, estando habilitados para 
ajudar a desenvolvê-las. O objetivo de analisarmos a situação do 
docente com relação ao seu preparo didático-técnico-pedagógico 
com pessoas com deficiência de deficiência visual é refletir sobre 
a qualidade de capacitação fornecida para este profissional. Os 
dados foram analisados e interpretados à luz dos trabalhos de 
alguns autores, que se tem se dedicado ao tema em questão. 
Portanto este estudo, enriquecido com a colaboração de autores 
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como [6], [4], [3] e Leis específicas. E para o desenvolvimento 
desse estudo, os questionários foram aplicados no mês de 
Fevereiro de 2012, no ambiente de uma Escola de Educação 
Profissional, com o intuito de ser feito um levantamento para se 
descobrir a realidade da capacitação do docente. Em suma, esse 
estudo foi realizado com o objetivo de analisar e refletir sobre o 
processo de educação continuada dos docentes na Escola de 
Educação Profissional. Buscando respostas a questão da 
capacitação, comunicação e trabalho pedagógico com alunos 
deficientes visuais. Ao inserir estes alunos com cegueira total em 
sala de aula é perceptível um ritmo mais lento do 
desenvolvimento das aulas, pois embora os alunos cegos tenham o 
auxílio de softwares especiais, em várias situações a utilização dos 
mesmos é impraticável, como no caso das aulas práticas. Desta 
forma uma atenção maior da classe precisa ser dispensada a estes 
alunos para que os mesmos possam acompanhar as atividades que 
estão desenvolvendo. O curso técnico em informática possui 
várias Unidades Curriculares de cunho teórico-prático, onde a 
prática é realizada no computador através de diferentes programas 
e linguagens de programação. As Unidades Curriculares de cunho 
teórico, normalmente não apresentam problema de aprendizado 
para os alunos com deficiência visual, pois as ferramentas 
utilizadas como os leitores de tela juntamente com as explanações 
dos professores durante as aulas permitem o aprendizado 
significativo por parte desses alunos. Todos os docentes precisam 
elaborar material didático para estes alunos, e esse material deve 
estar dentro de alguns padrões como, por exemplo, deve estar 
como texto em Word e/ou Bloco de Notas nas extensões.doc ou 
.txt, o texto não pode ser dividido em colunas e não pode conter 
figuras. 

5. MUNDO DO TRABALHO PARA O 
DEFICIENTE VISUAL 
Na opinião de Antônio Menescal, chefe de gabinete do Instituto 
Benjamin Constant, a inclusão social da pessoa com deficiência, 
hoje em dia, passa necessariamente pela inclusão digital. Segundo 
Patrícia, com o programa foi possível aumentar a empregabilidade 
de pessoas com deficiência e criar um grupo multidisciplinar que 
ampliou a discussão sobre o tema e sugestão de novas iniciativas. 
Estima-se que no Brasil existam cerca de 24.600.256 de pessoas 
com deficiência; destes, 35.791.488, segundo dados do último 
censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), correspondem às pessoas com deficiência visual e 
com visão subnormal. Adriana Fernandes, responsável pelo site 
PPD do Grupo Catho, diz que os deficientes visuais e mentais são 
os que mais encontram dificuldades para se recolocar no mercado 
de trabalho. "Isso ocorre porque algumas empresas ainda possuem 
conceitos inadequados a respeito dos profissionais com 
deficiência visual e não conseguem superar certas barreiras que 
levam à exclusão", diz. Segundo ela, as empresas precisam 
incorporar uma nova mentalidade, que envolve busca de 
informações, para perceberem que a pessoa com deficiência visual 
tem os mesmos interesses que uma pessoa que enxerga 
normalmente. "A pessoa com deficiência visual é capaz de fazer 
quase tudo o que uma pessoa que enxerga faz. Podemos encontrar 
pessoas com deficiência de deficiência visual atuando em diversas 
áreas, desenvolvendo atividades em empresas de informática 
como professores; em bancos, como analistas de sistemas; em 
escolas, como pedagogos, além de consultorias, empresas de 
telefonia, telemarketing, entre tantas outras", diz. Na opinião de 
Rosângela Barqueiro, diretora da Laramara - Associação 
Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, a maior dificuldade 
é a falta de informação. Neste sentido, o cenário atual obteve um 
grande avanço, as pessoas com deficiência garantem reservas de 

vagas em concursos e outros processos seletivos, tais como a 
obtenção da Certificação ISO, contudo a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho vem crescendo 
constantemente, conforme dados do Ministério do Trabalho e do 
Emprego[9] (MTE).  

6. REFLEXÕES SOBRE A PESQUISA 
APLICADA 
As respostas dos entrevistos nos mostram dificuldades 
encontradas pelos professores dentro da escola, para capacitação 
do corpo docente para o desenvolvimento do seu trabalho. Fica 
evidenciado através da pesquisa que a escola de educação 
profissional a preocupação com a formação continuada que 
envolva o docente foi um aspecto citado pela grande maioria dos 
entrevistados sendo unânime o comprometimento que os docentes 
possuem com a inclusão de pessoas com deficiência visual nesta 
escola de educação profissional, e afirmam melhoria no 
atendimento dos alunos com deficiência visual mediante o 
oferecimento de capacitação. Esta necessidade foi declarada como 
fator preponderante para o melhor desenvolvimento do trabalho 
com os alunos com deficiência, conforme [7] reforçam esta idéia e 
destaca que: “A formação em serviço é necessária a cada 
professor, no coletivo da troca interativa de experiência. O 
esquema de utilização de “representantes” ou de 
“multiplicadores” é inoperante, por que ninguém pode estudar ou 
aprender no lugar do outro”. Também concordando e 
complementando a idéia da necessidade de formação para os 
docentes com vistas a explorar toda a riqueza dos meios e 
tecnologias, também é evidenciada a comunicação do docente 
com o deficiente visual de maneira satisfatória em sala de aula 
como em atividades extras curriculares. 
 

6.1 Pesquisas de Campo 
Na questão 1, o docente foi questionado se recebe algum tipo de 
capacitação para desenvolver as suas atividades pedagógicas com 
turmas ou alunos que possuem deficiência visual.  
Levantamento de dados:  
100% dos docentes desta escola possuem em sala de aula alunos 
com deficiência visual; 20% dos docentes recebem capacitação 
para trabalhar com os alunos com deficiência visual. 80% dos 
docentes não recebem capacitação para trabalhar com alunos com 
deficiência visual em sala de aula; 
 

 
 

Na questão 2, o docente foi questionado como considera a 
comunicação com o aluno com deficiência visual em sala de aula? 
Levantamento de dados: 
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100% dos docentes da Escola de Educação Profissional 
consideram a comunicação BOA com o aluno com deficiência 
visual. 

 
 

Na questão 3, o docente foi questionado se sua escola possuem 
alunos pessoas com deficiência de deficiência visual e em 
situações extracurriculares, você necessita comunicar-se com os 
mesmos.  
Levantamento de dados: 
53% dos docentes comunicam-se de maneira ÓTIMA com os 
alunos deficientes visuais em atividades extracurriculares na 
escola. 
47% dos docentes comunicam-se de maneira BOA com os alunos 
deficientes visuais em atividades extracurriculares na escola. 

 
 

Na questão 4, o docente foi questionado na possibilidade da 
Escola oferecer cursos de capacitação para melhoria do 
atendimento ao aluno com deficiência visual.  
Levantamento de dados: 
100% dos docentes se interessam em realizar capacitações em 
nível didático-técnico-pedagógico para garantir a melhoria do 
atendimento ao aluno com deficiência visual. 

 

7. CONCLUSÃO 
Este estudo foi desenvolvido a partir da análise realizada na 
Escola de Educação Profissional utilizamos neste estudo 
quantitativo o nome fictício de Escola de Educação Profissional 
para preservar a identidade da escola como também os docentes 
que lá ministram suas aulas, através de leituras e reflexões. 
Procuramos evidenciar a necessidades da capacitação em 
educação inclusiva dos docentes que trabalham com alunos com 
deficiência visual e isso nos levaram a reflexão de como se dá a 
acessibilidade para a formação docente com a educação especial. 
Entendemos que as estratégias de aprendizagem e os meios de 
acesso ao conhecimento devem ser adequados às condições dos 
alunos. Sendo assim, cabe ao docente ser potencializado em suas 
práticas e ser encaminhado às capacitações, verificando melhorias 
no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem a todos os 
alunos. A disponibilidade, atitudes e posturas positivas que os 
docentes demonstraram na pesquisa de campo, quanto ao interesse 
em realizar capacitações técnico-pedagógicas. Particularmente, o 
estudo de campo realizado nos permitiu conhecer a realidade 
presente na Escola de Educação Profissional de Informática que 
trabalha com alunos com deficiência visual. Impressionando-nos 
com o envolvimento que os docentes possuem com os alunos sem 
possuírem capacitação específica para o desenvolvimento técnico-
pedagógico com os mesmos, através das respostas obtidas no 
questionário quantitativo aplicado na pesquisa de campo nesta 
escola. O fator principal neste processo é explícito o compromisso 
e a sensibilização dos docentes para qualificar os alunos com 
deficiência visual para enfrentar as exigências das novas relações 
de emprego e trabalho. O papel deste docente exige postura 
compreensiva, diálogo, flexibilidade e delicada firmeza. 

8. REFERENCIAS 
[1] BARBOSA, M. B. Elaboração de normas técnicas voltadas 
à acessibilidade e a comunicação. II seminário ATIID. São 
Paulo-SP, 2003. Anais. Disponível em: 
http://www.fsp.usp.br/acessibilidade acesso em 20 de abril de 
2012. 
 
[2] BARRAGA. Disponível em: 
www.portadoresdedeficiencia.vilabol.uol.com.br acesso em 20 de 
abril de 2012. 
 
[3] BOLONHINI, Roberto Junior. Portadores de necessidades 
especiais prerrogativas e a legislação brasileira. São Paulo: 
Arx, 2004. 
 
[4] CAIADO, Kátia Regina Moreno. Aluno Deficiente Visual na 
Escola: Lembranças e Depoimentos. 2ª Ed. Campinas, SP: 
Editora Autores Associados, 2006. 
 
[5] DR. VISÃO. Disponível em: www.drvisao.com.br acesso em 
20 de abril de 2012. 
 
[6] SÁ, Elizabet Dias de; CAMPOS, Izilda Maria de; SILVA, 
Myriam Beatriz Campolina. Atendimento educacional 
especializado: deficiência visual. São Paulo: MEC/SEESP, 2007. 
 
[7] SANTOS, Fabiana. Deficiência Visual: Conceitos e 
orientações. In: ROSA, Suely et al. Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos da Inclusão. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008. 
P. 127 - 135. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

455

Jogando com a Realidade Aumentada e Aprendendo 
LIBRAS 

Luiz Cláudio M. dos Santos 
Instituto Federal da Bahia 
Rua Emídio Santos, s/n 

Barbalho- SSA- BA- BRA 
557191670265 

luizmachad@gmail.com 

Theresinha Guimarães Miranda 
Universidade Federal da Bahia 

Av. Reitor Miguel Calmon s/n - Canela- 
SSA - BA - BRA 
557191670265 

tmiranda@ufba.br 

Maria Adélia Icó dos Santos 
Univ. Estadual Feira de Santana  

Avenida Trans Nordestina s/n – Novo 
Horizonte- FSA - BA-BRA  

557192589679 
dellymais@gmail.com 

   

Tonykley Lobo 
Instituto Federal da Bahia 
Rua Emídio Santos, s/n 

Barbalho- SSA- Bahia- Brasil 
557183448558 

tonykleylobo@gmail.com 

 Márcio Macedo Cerqueira 
Universidade Federal da Bahia 

Av. Adhemar de Barros, s/n - Ondina  
SSA- BA - BRA  
557196303630 

marciocfmacedo@hotmail.com 

ABSTRACT 
The utilization of educational tools for many children is a 
complex task. For the children with disabilities (physical, 
auditory, visual or mental) that have dificulties that reduce their 
ability to interact with the world, this task is even more complex.   
To develop tools through new technologies is not a simple task 
and many authors defend that these softwares must collaborate to 
the training of a person, where the person becomes able to think 
by himself and produce knowledge. These technologies must be 
seen as tools that help the person to think independently, to think 
of his thinking and to learn to learn. The Augmented Reality (AR) 
becomes a relevant technology to enhance the teaching-learning 
process, because it enables the user to interact with its 
applications. With this tool, we seek to the autonomy of the users 
to develop their own themes, contributing to the learning of 
LIBRAS. 

RESUMO 
A utilização de ferramentas educacionais é uma tarefa complexa 
para diversas crianças. Para as crianças com deficiencia (física, 
auditiva, visual ou mental) que têm dificuldades que limitam sua 
capacidade de interagir com o mundo, essa tarefa é ainda mais 
complexa. Desenvolver ferramentas através das novas tecnologias 
não é uma tarefa simples e diversos autores defendem que esses 
softwares devem contribuir para a formação de um indivíduo, 
tornando-o capaz de pensar por si próprio e produzir 
conhecimento. Essas tecnologias devem ser vistas como 
ferramentas que estimulem o indivíduo a pensar de forma 
independente, a pensar sobre sua forma de pensar e a aprender a 
aprender. A Realidade Aumentada (RA) torna-se um recurso 
tecnológico de grande relevância para o processo de ensino-
aprendizagem, haja em vista que se constitui como uma 
ferramenta de grande potencial interativo. Propõe-se neste artigo 

uma ferramenta que proporcione autonomia, onde os usuários 
possam desenvolver seus próprios temas contribuindo para o 
aprendizado das LIBRAS. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.1 [HCI]: Multimedia Information Systems – Artificial, 
augmented, and virtual realities. 
K.3.2   [Computers and Education]: General 

General Terms 
Algorithms, Human Factors, Languages,  

Keywords 
LIBRAS, Teaching-Learning process, Augmented Reality. 

 
1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de softwares educacionais é uma área que está 
em crescente expansão. A utilização de novas tecnologias deve 
contribuir para a formação de um individuo e também deve servir 
como ferramenta para estimular os indivíduos a pensar de forma 
independente [1]. 
A utilização da tecnologia, em especial do computador, trouxe 
novas possibilidades de comunicação e acessibilidade à 
comunidade surda. Se, para os ouvintes, elas abriram perspectivas 
que levaram a modificações profundas nos usos e costumes de 
toda a sociedade, para os surdos, essas mudanças podem ser ainda 
mais significativas. O computador trabalhando em conjunto com 
as novas tecnologias passa a ser uma ferramenta poderosa no 
ensino/aprendizagem em um ambiente de cooperação, 
possibilitando a criação coletiva de um conhecimento 
compartilhado e não mais um aprendizado individualizado [10]. 
Nesse trabalho, é destacado o desenvolvimento de um software, 
utilizando uma nova tecnologia, conhecida como a Realidade 
Aumentada (RA), onde é possível aprender as primeiras letras e 
números da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Trata-se de 
um software gratuito que será disponibilizado em portal web, 
onde professores, estudantes, pais, qualquer cidadão interessado 
poderá baixar a ferramenta, necessitando de uma câmera web, 
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papel A4 (para impressão dos marcadores) para manipular as 
informações e jogar, sendo possível montar seus próprios temas 
para o aprendizado da língua de sinais. Para esse trabalho utilizou-
se temas do alfabeto português e LIBRAS associados a objetos do 
mundo real, como animais, pessoas, entre outros.  
Atualmente, diversas atividades educacionais encontram suporte 
através de novos recursos tecnológicos. Apesar do crescimento e 
da expansão desses recursos, ainda é visível que diversas pessoas 
com deficiência possuem poucos mecanismos para o 
aperfeiçoamento do seu aprendizado. No caso específico dos 
usuários surdos, é possível o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas que privilegiam a experiência visual, facilitando 
assim o seu entendimento e aprendizado. A Realidade Aumentada 
(RA) torna-se um recurso tecnológico de grande relevância para o 
processo de ensino-aprendizagem, haja em vista que se constitui 
como uma ferramenta de grande potencial interativo [9]. São 
esses, portanto, alguns dos fatores que justificam o 
desenvolvimento de um projeto nesse campo de atuação, 
admitindo-se que a Realidade Aumentada poderá subsidiar, de 
forma considerável, a aprendizagem do aluno deficiente auditivo 
ou surdo. O objetivo desse artigo é demonstrar um jogo utilizando 
a tecnologia da RA voltada para os alunos com deficiência 
auditiva e/ou alunos surdos. 

2. A SURDEZ, O APRENDIZADO E A 
REALIDADE AUMENTADA 
O convívio do dia a dia, a participação de jogos e brincadeiras 
colabora com o aprendizado de uma criança.  A utilização dos 
jogos e brinquedos altera radicalmente o desenvolvimento 
cognitivo delas, porque, ao brincar, ela se envolve em um mundo 
ilusório onde tudo pode ser realizado; uma pedra pode-se 
transformar em um carro, uma vassoura pode virar um cavalo. A 
LIBRAS é a língua utilizada pela comunidade surda. É através 
dela que é possível promover sua inserção no contexto histórico e 
cultural, como sujeito linguístico que produz linguagem e por ela 
está circunscrita. É possível aprender uma língua natural com 
utilização de jogos e brincadeiras. E para a comunidade surda, 
sem dúvidas, a língua de sinais é importante para o 
desenvolvimento da atividade lúdica da criança [1]. 
É possível criar atividades educacionais e até mesmo jogos 
tecnológicos onde seja possível criar situações relacionadas ao uso 
dos sinais às atividades entre pares, no qual a intenção precisa 
ficar mais definida para que o outro possa participar da 
brincadeira, no qual pais ouvintes possam interagir e até mesmo 
aprender durante esses jogos com seus filhos surdos ou até mesmo 
outras pessoas ouvintes com alunos, colegas, que possuem a 
surdez. Nesse projeto, as primeiras palavras e números que são 
ensinados e aprendidos nas séries iniciais da educação regular 
poderão ser aprendidas com a utilização da RA e o mais 
interessante é que o mundo real será “misturado” com o mundo 
real, trazendo mais motivação e interesse aos interessados no 
aprendizado.  
 

2.1 Realidade Aumentada 
Como já discutido anteriormente, é possível encontrar aplicativos 
utilizando a tecnologia da realidade aumentada na área de 
educação e educação inclusiva, experimentos médicos, 
arquitetônicos e na área da construção civil. A RA, dessa forma, 
proporciona ao usuário uma interação facilitada.  Ele pode então, 
trazer para o seu ambiente real objetos virtuais, incrementando a 
sua visão de mundo. Esse recurso é obtido através de técnicas de 
visão computacional e de computação gráfica/realidade virtual que 

permitem o rastreamento de objetos virtuais no mundo real [3] [4]. 

 
Figura 1: Diagrama adaptado e dispositivo de sistema de visão 
por vídeo baseado em monitor [5]. 
 
O emprego da ferramenta da Realidade Aumentada apresenta-se 
como uma solução de baixo custo, mas com um potencial de 
grande sucesso, devido à sua propriedade de permitir a 
manipulação de objetos virtuais com naturalidade. Em decorrência 
disso, para esse projeto foi utilizado o tipo de Sistema de visão 
por vídeo baseado em monitor e marcadores que podem ser 
impressos em papel A4, como pode ser visto na Figura 1. 
Essa tecnologia servirá, também, de estímulo para que os alunos 
busquem a ampliação de seu conhecimento além do adquirido em 
sala de aula. Ademais, a utilização desse recurso terá, como um 
dos seus principais objetivos, proporcionar uma condição mais 
oportuna ao deficiente auditivo na sociedade, especialmente, nas 
instituições de ensino e no mercado de trabalho. 

2.2 Surdez e a Realidade Aumentada 
Ao considerar crianças em idade de alfabetização, a RA pode ser 
utilizada para aplicações que auxiliem a assimilação das letras e 
dos números, a aquisição de conhecimentos acerca do 
comportamento dos animais, dentre outros conteúdos. Para 
estudantes mais avançados, do Ensino Médio, por exemplo, pode-
se usar a RA na “materialização” de elementos que exigem do 
aluno um nível maior de abstração. Ela pode ser útil, por exemplo, 
para a aplicação de um modelo que demonstre como ocorre uma 
reação química, com a representação tridimensional dos átomos, 
ou como funciona o fluxo elétrico ou campos magnéticos etc. 
Diversos assuntos, que são considerados complexos em algumas 
disciplinas podem ser ilustrados e projetados de uma forma mais 
interativa e atrativa, com a técnica da realidade aumentada, como 
exemplo da erupção de um vulcão, um fenômeno visto apenas 
através de vídeos. Ter a representação dessa manifestação da 
natureza nas próprias mãos causaria, certamente, uma admiração 
extraordinária [6].  
A proposta de utilização da Realidade Aumentada no processo de 
ensino de deficientes auditivos e dos surdos tem, como objetivo 
geral, o desenvolvimento de recursos tecnológicos que auxiliem a 
aprendizagem. Para tanto, será empregada a tecnologia da RA 
para a criação de objetos, com base em conteúdos programáticos 
pertinentes à educação regular. Dessa maneira, podem ser feitas 
diversas associações entre LIBRAS e da língua portuguesa com o 
intuito de aprendizado: numeração, alfabeto, etc. 

3. O APLICATIVO 
Para interação e jogar através da ferramenta será necessário a 
impressão dos marcadores que serão disponibilizados em um 
portal para que as pessoas possam baixar, imprimir em um papel 
a4 ou até mesmo um papel com uma espessura mais grossa. Na 
figura 2 é possível ver a tela inicial do JML (Jogo da memória e 
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Libras). É onde escolhemos o tema que iremos trei
os primeiros sinais.  

Figura 2: Tela inicial (JML) 

 
Caso o jogo não tenha um tema definido é possível 
[MAIS] e criar novos temas e adicionar as imagens
vez que o usuário for iniciar o jogo é possível alter
imagens, clicando em [EMBARALAHAR], onde 
uma função de um Embaralhador autônomo que
principal de modificar dinamicamente as combinaç
que serão visualizadas ao início do Jogo. Foi utiliza
controle OpenGL que utiliza a Biblioteca 
renderização de objetos VRML de acordo com 
geradas pelo Embaralhador onde obrigatoriame
selecionado um dos temas pré-selecionados ou c
tema. Após isso, basta clicar na opção inici
marcadores interagir com os jogadores. Para ess
utilizado uma representação do alfabeto em LIBR
do mundo real (inanimado ou animado) e a comb
junção do alfabeto em libras com o objeto, co
analisado na figura 3. 
 

Figura 3. Adicionando um novo tema (ALFABET
 
Na figura acima vamos adicionar o tema alfab
imagem 1 teremos uma representação na língua de 
2 um objeto referente à letra na língua portuguesa

e iremos treinar e aprender 

 
 

 
 
 
 
 
 

o é possível clicar no botão 
ar as imagens iniciais. Toda 
possível alterar a ordem das 
HAR], onde será invocada 
tônomo que tem a função 
 as combinações e imagens 
o. Foi utilizado também um 
Biblioteca ARToolKit na 
acordo com as indicações 
obrigatoriamente deve ser 
ionados ou criar um novo 
opção iniciar e com os 

Para esse trabalho, foi 
LIBRAS, um objeto 

o) e a combinação seria a 
o objeto, como pode ser 

 
(ALFABETOS) 

 tema alfabetos, onde na 
na língua de sinais, imagem 
a portuguesa e em seguida 

teremos a combinação em 3D, caso o usu
durante os jogos, essa combinação será a
tradução em libras. Então, nessa etapa 
combinações com o alfabeto em libras. A
o usuário deve imprimir os marcadores (
 

Figura 4. Exemplo dos marcadores 

 
Os marcadores fixos no tabuleiro, terem
libras e em seguida na língua portuguesa
as combinações que foram realizadas 
marcadores com as representações em por
 

Figura 5. Marcadores fixos (LIBRA
Português) 
 
O aluno terá que realizar a associação co
informações em libras são fixas no tabul
marcadores abaixo (em português) e
corretamente. Se o aluno acertar a combin
gerado, caso erre, nenhuma manifestaç
possível verificar na figura 6, onde a figu
3D. 
 

, caso o usuário acerte a combinação 
inação será a junção do objeto com a 
nessa etapa é possível aprender as 

 em libras. Após a criação dos temas, 
arcadores (Figura 4). 

 

uleiro, teremos a representação em 
a portuguesa, exatamente os temas e 
 realizadas na figura 7, onde os 

ações em português são removíveis. 

 
xos (LIBRAS) e removíveis (em 

associação correta, lembrando que as 
ixas no tabuleiro, tendo que pegar os 
ortuguês) e fazer as associações 
rtar a combinação um objeto 3D será 
a manifestação acontecerá, como é 
, onde a figura jacaré e flor estão em 
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Figura 6. Combinação correta da letra J e F 
A figura 7 representa uma possível combinação correta em todas 
as representações. 

 
Figura 7. Todas as combinações corretas. 
 

4. CONCLUSÃO 
A utilização da tecnologia e das grandes inovações tornam-se 
ferramentas importantes para o desenvolvimento, aprendizado e 
até mesmo para a resolução de diversos problemas e as vezes 
torna-se também uma ferramenta de autonomia para pessoas com 
diversos tipos de deficiência.  
Para esse trabalho, algumas novas ideias vem surgindo para uma  
versão futura da ferramenta, como transportar todo o software em 
um ambiente WEB onde as pessoas não precisem mais baixar a 
ferramenta e instalar alguns softwares exclusivos e necessários 
para utilização e jogabilidade do mesmo, não limitando o usuário 
a sistemas operacionais. Além do ambiente WEB, já está sendo 
pensado pela equipe em desenvolver uma ferramenta na qual 
possa ser utilizado avatares para a tradução e execução de 
palavras que são entendíveis e melhor compreendidas com a 
comunição gestual. Algumas ferramentas já utilizam o mecanismo 
como avatar, mas esse projeto torna-se inovador pela utilização da 
realidade aumentada e interação existente entre o usuário e a 
ferramenta.  
Novos recursos tecnológicos auxiliam o desempenho nas mais 
diversas atividades educacionais. Em particular, no caso de 
usuários surdos, por meio de softwares e outros equipamentos 
acoplados ao microcomputador, se possibilita o desenvolvimento 
de atividades pedagógicas que privilegiam a experiência visual 
[7]. 
Para a construção de experiências visuais e ensino de línguas na 
atualidade, as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) têm se revelado como um importante campo a ser 
explorado. Mais que uma ferramenta de trabalho sofisticada, as 
experiências que utilizam as mídias tecnológicas, em especial 
aquelas que facilitam a comunicação à longa distância, têm 
ganhado terreno junto ao processo de alfabetização e letramento, 
muito utilizadas também pela comunidade surda em suas 
atividades diárias de comunicação. Vale lembrar, neste sentido, o 
uso que os surdos fazem das salas de batepapo, ICQ e, com muito 
mais propriedade, as mensagens via aparelhos celulares, 
transformando o uso dos códigos escritos até então conhecidos. 
[8]. 
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RESUMEN 
En este artículo de describe la experiencia dentro de la 
Universidad Nacional de Colombia, más específicamente con 
estudiantes de pregrado de la Sede Medellín,  del uso de PPC 
(Programming Practice Center). PPC es una plataforma virtual 
que permite a los profesores crear y administrar cursos 
relacionados con la programación de computadores a partir de 
ejercicios de tipo ACM-ICPC. La característica principal de dicha 
plataforma es que emplea un juez en línea, donde los estudiantes 
pueden mantener un registro de su avance y desarrollar sus 
habilidades en diferentes temas mediante la resolución de 
problemas al tiempo que compiten con sus compañeros. 

ABSTRACT 
This article describes the experience in the National University of 
Colombia, more specifically with undergraduate students, using 
PPC (Programming Practice Center). PPC is a virtual platform 
that enables teachers to create and manage courses related to 
computer programming exercises from ACM-ICPC type. The 
main feature of this platform is that it employs an online judge 
where students can keep track of their progress and develop their 
skills in different subjects by solving problems while competing 
with peers. 

Categorías 

F.2 [Análisis de algoritmos y complejidad de problemas], K.3 
[Computadores y educación] 

Términos generales 
Algoritmos. 

Palabras clave 
Ciencias de la computación, PPC, Programación competitiva, 
ACM-ICPC 

1. INTRODUCCIÓN 
Usualmente dentro de los pregrados relacionados con las ciencias 
de la computación, los profesores deben estructurar cursos de 
programación en los que hay una gran cantidad de estudiantes. 
Esta situación dificulta en cierto grado un tipo de enseñanza 
personalizada, en donde se pueda asegurar que el estudiante ha 
entendido y adquirido los conceptos que el profesor le ha querido 
transmitir [4]. 

Este tipo de cursos sobrepoblados normalmente son abordados 
por los profesores con clases magistrales y exámenes, donde  solo 
se dictan las clases mientras que los estudiantes escuchan y en los 
que solo hay una interacción profesor-estudiante. El problema 
general de esta metodología es que empieza a hacer que los 
estudiantes se aburran lo cual conlleva a que con el paso del 
tiempo se vaya perdiendo poco a poco el interés en los temas 
abordados en el curso. 

Varios autores [5, 11, 7] proponen varias metodologías para hacer 
que este tipo de interacción se lleve más adecuadamente y se 
pueda incrementar la motivación y el compromiso de los 
estudiantes en un ambiente educativo. Todos ellos concuerdan en 
el hecho de que hacer uso de aplicaciones para e-learning es un 
método efectivo de enseñanza que permite romper las barreras en 
los cursos. 

Otro factor importante a la hora de obtener más compromiso y 
acogida de un curso por parte de los estudiantes son los incentivos 
[8, 2]. Esto bajo el supuesto que el ser humano se siente más 
motivado cuando su esfuerzo es recompensado y notado de alguna 
manera por los demás.  

Por lo anteriormente es mencionado es que en los últimos años se 
ha venido desarrollando alrededor del mundo la ‘Programación 
Competitiva’. Esta es una metodología que promueve que los 
estudiantes escriban programas para resolver uno serie de 
problemas propuestos y posteriormente tales soluciones son 
probadas con unos casos de prueba que validan la correcta 
implementación de los algoritmos involucrados. 

Considerando el panorama previamente descrito, el resto del 
artículo está organizado como sigue. En la sección 2 se ahonda un 
poco más sobre el mundo de la programación competitiva. Luego, 
en la sección 3, se describe una plataforma llamada PPC y 
desarrollada al interior de la Universidad Nacional de Colombia 
para promover precisamente esa práctica. Posteriormente en la 
sección 4 se presenta un estudio de caso dentro de esa institución 
para luego, en la sección 5, presentar los resultados y un breve 
análisis. Finalmente en la sección 6 se discuten las conclusiones y 
el trabajo futuro. 

2. EXPERIENCIAS CON LA 
PROGRAMACIÓN COMPETETIVA 

LA ACM (Association for Computing Machinery) anualmente 
organiza La Competición Internacional Universitaria de 
Programación ICPC (International Collegiate Programming 
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Contest), una competencia de programación y algorítmica entre 
universidades de todo el mundo patrocinada por IBM. 
Diversas universidades han implementado cursos de algoritmos y 
algoritmos basados en ejercicios tipo ACM-ICPC [3, 9, 6], los 
cuales promueven la competitividad. Para esto hacen uso de 
diferentes plataformas [1, 8] obteniendo buenos resultados en 
términos de rendimientos académicos. 
Diferentes autores han destacado las ventajas que puede tener el 
adoptar un sistema de estos como apoyo dentro de un curso de 
programación [3, 4]. Por ejemplo  por parte del profesor, este 
realiza una calificación automática lo cual le permite ahorrar 
tiempo y poder invertirlo en otras áreas de enseñanza y por parte 
del estudiante le permite tener su calificación inmediatamente, 
mantener estadísticas de su progreso a lo largo del curso, recibir 
realimentación inmediata lo cual le permite trabajar tanto dentro 
como fuera de clase, además se requiere que el estudiante sea 
mucho más riguroso al momento de realizar un programa. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA 
PPC 

PPC (Programming Practice Center) es una plataforma web que 
se desarrolló dentro de la Universidad Nacional de Colombia con 
el fin de apoyar a profesores y monitores en los cursos de 
programación. Más específicamente, dicha plataforma permite 
definir una serie de problemas para que los estudiantes resuelvan 
a lo largo del semestre. Para lograr esto, PPC hace uso de la API 
del juez en línea UVa Judge Online de la Universidad de 
Singapur1, la cual permite acceder a estadísticas en tiempo real de 
los usuarios y los ejercicios que estos han enviado al juez. Tales 
ejercicios son organizados en la plataforma dentro de una serie de 
temas, los cuales pueden o no tener como pre-requisitos a otros. 
Esta organización se traduce en una representación gráfica 
mediante un grafo dirigido donde los nodos corresponden a los 
temas que se desean abordar y las aristas a las relaciones o pre-
requisitos entre dichos temas. 
PPC tiene dos tipos de vistas, la vista profesor y la vista 
estudiante, las cuales se describen a continuación. 

3.1 Vista profesor 
La plataforma permite que el profesor cree temas, los enlace con 
otros por medio de relaciones de pre-requisitos y les agregue 
ejercicios. Adicionalmente le permite establecer para cada tema el 
número mínimo de ejercicios que el estudiante debe resolver para 
considerarse que ya ha sido desarrollado satisfactoriamente. 
Cuando esto sucede dicho tema le aparecerá “desbloqueado” al 
estudiante, permitiéndole continuar con sus post-requisitos. 
En la figura 1 se muestra un ejemplo de este proceso. En este caso 
se muestra como dentro de un curso el tema “Backtracking”, que 
contiene 5 ejercicios, es pre-requisito del tema “Programación 
dinámica” que contiene 8. También se muestra que la cantidad 
mínima de ejercicios para aprobar “Backtracking” es de 3, 
cantidad a partir de la cual dicho tema se desbloquearía 
habilitando así “Programación dinámica” que a su vez tiene una 
cantidad mínima de 5 ejercicios para aprobarlo. 
 
 
 
                                                                 
1 http://uhunt.felix-halim.net/api 

 
  
Figura 1. Ejemplo de vista del profesor durante la creación de 

un curso 
 

Adicional al panel de creación y modificación de cursos, el 
profesor cuenta con un panel de monitoreo donde se encuentra 
información tanto resumida como detallada respecto a cada curso 
y a los estudiantes inscritos dentro de ellos. Desde este panel un 
profesor tiene acceso a datos como la cantidad de ejercicios 
resueltos por un determinado estudiante, los envíos que ha 
realizado junto con su hora de envío, los correspondientes temas 
que ha desbloqueado, entre otros. La figura 2 muestra un ejemplo 
de este panel de monitoreo. 
 

 
Figura 2. Ejemplo de vista del profesor durante el monitoreo 

de un curso 
 

3.2 Vista Estudiante 
Cuando un estudiante se matricula en un curso, previa creación de 
una cuenta de usuario en UVa Judge Online, este podrá ver su 
grafo del curso similar a como se muestra en la figura 1. Cada vez 
que un estudiante resuelve satisfactoriamente un ejercicio, su 
grafo se actualizará automáticamente subrayando en verde dicho 
ejercicio. Si adicionalmente, con la solución de ese ejercicio el 
estudiante completa la cantidad mínima aprobatoria del tema 
correspondiente, este le aparecerá desbloqueado, habilitándole el 
acceso a los temas que tenga como post-requisitos. 
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4. ESTUDIO DE CASO 
Como se mencionó en la sección anterior la plataforma PPC se 
desarrolló dentro de la Universidad Nacional de Colombia con el 
fin de apoyar a profesores y monitores en los cursos de 
programación. Más específicamente, su “nacimiento” se dio a 
partir del curso ‘Semillero de programación’ el cual se ha dictado 
desde el semestre 2012-1 y al cual asisten generalmente 
estudiantes del programa ‘Ingeniería de sistemas e informática’.  
En la actualidad se encuentran alrededor de 100 estudiantes 
activos en la plataforma y, adicional a ‘Semillero de 
programación’, en el semestre 2013-2 se sumó el curso ‘Análisis y 
diseño de algoritmos’. Como este último curso aún no ha 
culminado siquiera un período académico, el estudio de caso 
presentado en esta sección se limita al primero. 
Al realizar el diseño curricular y pedagógico de dicho curso, y 
teniendo en cuenta el soporte en PPC, se tuvieron en cuenta 
cuatro principios fundamentales que según varios autores [3, 4, 
11] deberían estar presentes en todo curso de programación 
basado en e-learning. Tales principios son: 

• Motivación: Considerando las altas tasas de deserción de 
muchos cursos de pregrado, incrementar la motivación de los 
estudiantes es claramente esencial. Por motivación se quiere 
decir el deseo a aprender nuevos conceptos y métodos, y 
ponerlos en práctica. 

• Aprendizaje activo: Los estudiantes tienen que estar 
involucrados y conscientes de sus propios procesos de 
aprendizaje. Una metodología activa donde los estudiantes 
no son solo espectadores es necesaria para lograr un 
aprendizaje de largo plazo. 

• Trabajo independiente: El mejor método para aprender 
programación de computadores es programando. La simple 
memorización de conceptos es prácticamente inútil. Los 
estudiantes tienen que reflexionar sobre los problemas 
algorítmicos por ellos mismos y crear sus propios programas. 

• Retroalimentación del proceso de aprendizaje: 
Tradicionalmente los estudiantes solo obtienen una 
calificación en ciertos momentos del periodo académico o 
incluso sólo al final del curso. Contrario a esta práctica, 
debería existir una evaluación y realimentación continua del 
progreso de cada uno de ellos.  

A partir de estos principios se decidió que la mejor manera para 
llevar a cabo ‘Semillero de Programación’ seria dividiendo el 
curso en tres partes: 
1) Clases teóricas: En estas sesiones presenciales el profesor 

expone los conceptos, demostraciones y algoritmos 
necesarios que son claves para ayudarle a entender un 
determinado tema a los estudiantes y que le servirán como 
base para poder solucionar o afrontar un problema de una 
manera eficiente. 

2) Prácticas permanentes: El estudiante será el encargado de 
poner a prueba los conocimientos adquiridos tanto durante 
las clases magistrales, como de su estudio personal y de la 
interacción con sus demás compañeros.  

3) Competencias: Después que se han cubierto visto cierta 
cantidad de nodos (temas) durante el curso, el profesor es el 

encargado de organizar competencias de programación entre 
los estudiantes, donde los ejercicios serán acerca de los 
temas que se han visto previamente. Allí el estudiante tendrá 
un mecanismo adicional a los provistos por PPC para 
demostrar cuanto ha podido avanzar en su estudio personal y 
medirse para ver cómo está en relación con sus demás 
compañeros.  

 
Esta estrategia de enseñanza – practica – competencia tiene varios 
objetivos. Uno de ellos y quizás el más importante es generar 
lazos tanto de amistad como de cooperación y de competencia 
entre los estudiantes. Esto con el fin de proporcionarles una alta 
habilidad de resolución de problemas, un alto nivel de 
preparación en programación, e incluso “entrenarlos” para la 
participación en diversos eventos como el Google Code Jam2, el 
Facebook Hacker Cup3, entre otras [10].  

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Con el fin de determinar el nivel de aceptación de la plataforma 
por parte de la población de estudio anteriormente descrita se 
decidió realizar una encuesta durante el semestre 2013-2: 
Pregunta 1: ¿Cuánto cree usted que ha mejorado sus habilidades 
en los diferentes temas expuestos en el curso? 
Pregunta 2: ¿Cuán motivado se siente usted para superar el 
número de ejercicios resueltos por sus compañeros? 
Pregunta 3: ¿Cómo calificaría de forma general la plataforma? 
Las dos siguientes preguntas eran binarias, con posibilidades de 
respuesta SI/NO: 
Pregunta 4: Haciendo uso de la plataforma ¿Se siente motivado a 
solucionar más problemas? 
Pregunta 5: ¿Cree que la plataforma le ha ayudado a estructurar su 
estudio? 
Finalmente, la sexta pregunta era de respuesta libre: 
Pregunta 6: Si tiene algún comentario sobre la plataforma, por 
favor escríbalo a continuación. 
En total, solo 13 de los cerca de 50 estudiantes que participan en 
el curso respondieron la encuesta hasta el día 23 de Agosto de 
2013. Cabe mencionar que la misma se implementó mediante 
Google forms y las respuestas se encuentran disponibles en: 
http://goo.gl/BjcnnM.  
La tabla 2 muestra el resumen de los resultados para las tres 
primeras preguntas. 

Tabla 2. Resultados de las preguntas 1-3 

Pregunta Promedio Desviación 
estándar 

1 7,65 2,14 

2 7,25 2,34 

3 8,92 0,76 

 
Tanto en la pregunta 1 como en la 2, pese a que las desviaciones 
estándares son significativas, puede observarse que los estudiantes 

                                                                 
2 https://code.google.com/codejam/ 
3 https://www.facebook.com/hackercup 
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dieron una alta calificación en ambas. Es decir, por una parte 
opinan que sus habilidades han mejorado con el uso de la 
plataforma, y por otra que se sienten motivado para realizar más 
ejercicios tratando de superar a sus compañeros de curso y así 
subir posiciones dentro del ranking. Esta segunda pregunta está 
relacionada con el papel de la competencia entre compañeros y es 
la que exhibe un menor promedio y una mayor desviación 
estándar. Esto se puede deber en parte a que algunos estudiantes 
no se sienten con la suficiente experiencia en la resolución de este 
tipo de problemas lo que puede llevarlos a pensar que 
posiblemente no logren alcanzar a algunos de sus compañeros. 
Con respecto a la pregunta 3 se puede observar que es la que 
exhibe un mayor promedio, cercano a 9 puntos sobre 10 posibles, 
y una muy baja desviación estándar. Esto quiere decir que la 
impresión generalizada de los estudiantes, incluso de aquellos que 
sienten que no tienen suficiente experiencia, es que la plataforma 
les es realmente útil. 
En la pregunta 4, que se refiere al aspecto de trabajo 
independiente y auto-superación, el 100% de los estudiantes 
respondió afirmativamente. En otras palabras, todos ellos 
sintieron que la plataforma los motivaba a solucionar cada vez 
más ejercicios. 
Respecto a la pregunta 5, la gran mayoría de los estudiantes (el 
92%) respondió que la plataforma les ha ayudado a orientar su 
estudio personal en los diferentes temas del curso. 
Finalmente la pregunta 6 tuvo muy poca participación, sin 
embargo, un punto común entre las respuestas recibidas es que 
sería beneficioso complementar la plataforma incluyendo un 
módulo donde los estudiantes puedan intercambiar códigos de un 
determinado ejercicio pero al que solo puedan acceder aquellos 
que ya lo hayan solucionado de modo que puedan comparar 
aproximaciones. 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
En concordancia con los hallazgos de varios autores citados a lo 
largo de este artículo  nuestra opinión luego del uso de la 
plataforma PPC es que la utilización de un ambiente virtual 
competitivo dentro de un salón de clase en cursos relacionados a 
la programación puede generar un alto nivel de motivación por 
parte de los estudiantes lo cual generalmente se traduce en un 
mejor desempeño académico. 
Nuestra hipótesis es que parte de este efecto positivo se debe a 
que el uso de la programación competitiva como forma de 
evaluación resulta para los estudiantes más interesante que los 
exámenes tradicionales en donde por lo general se estudia mucho 
contenido en muy poco tiempo (por lo general solo los días antes 
del examen). En oposición a esta situación, la programación 
competitiva promueve el estudio constante a lo largo del curso, 
con la ventaja adicional que les permite a los estudiantes obtener 
una respuesta inmediata impulsando así el auto mejoramiento. 
Y las ventajas no solo son para los estudiantes. A los profesores 
les permiten tener un monitoreo total sobre el avance y el tiempo 
de estudio de sus estudiantes, al tiempo que les brinda un sistema 
de calificación completamente objetiva. 
Como trabajo futuro, y desde el punto de vista de la funcionalidad 
de la plataforma PPC, se plantea la implementación de los 
módulos necesarios para poder tener acceso a las API’s de otros 
jueces en línea online como TopCoder o CodeForces. De esta 
manera se podría ampliar substancialmente el abanico de 
ejercicios disponibles. 

Otro modulo que se planea agregar tiene que ver con las 
respuestas libres obtenidas mediante la encuesta realizada. Esto 
es, uno que permita el intercambio de códigos entre los 
estudiantes que han realizado un determinado ejercicio.  
Por último se plantea la posibilidad de incorporar en la plataforma 
características de ludificación con el fin de explotar aún más el 
aspecto de la motivación. Entre otras se piensa implementar 
sistemas de recompensa de tipo medallas o trofeos que se irían 
desbloqueando a medida que se van resolviendo problemas 
durante un curso. 
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ABSTRACT 
This article talks about the main challenges in education today, 
with digital technology trends that can be used in an educational 
context. Thus, it is assumed that technology is the link booster 
paradigmatic changes in society, through the setting of 
contemporary culture, which requires a new way of thinking, 
acting and acting to meet the challenges of everyday life. 
 
RESUMO 
Este artigo discorre a respeito dos principais desafios enfrentados 
na Educação na atualidade, apresentando tendências tecnológicas 
digitais que possam ser utilizadas num contexto educacional. 
Dessa forma, se pressupõe que a tecnologia seja o elo 
impulsionador de mudanças paradigmáticas da sociedade, por 
meio da configuração da cultura contemporânea, que requer uma 
nova forma de pensar, de agir e atuar frente aos  desafios do dia a 
dia. 

 
1. INTRODUÇÃO 

Vive-se em uma era cultural marcada pela presença da 
cultura digital ou cibercultura. Em nível conceitual a cultura “[...] 
é aprendida, [...] permite a adaptação humana ao seu ambiente 
natural, que é grandemente variável e que se manifesta em 
instituições, padrões de pensamento e objetos materiais.” [1]. 

Já a cultura digital é compreendida como o estudo de vários 
fenômenos sociais vinculados às tecnologias digitais, 
incluindointernet e outras formas de comunicação em rede. Neste 
contexto [1] e [2] entendem que cada indivíduo torna-se um 
produtor, compositor, criador e difusor de seus próprios produtos. 
Assim, a hipermídia – produto da cibercultura, usa o computador 
para arquivar, recuperar e distribuir informação na forma de 
imagem, textos, animações, sons, vídeos e mundos virtuais [3]. 

Assim, a Cultura Digital ou cibercultura [4, 5, 6] pressupõe 
uma nova relação entre as tecnologias e a sociabilidade, 
configurando a cultura contemporânea. Segundo [5] existem três 
leis ou princípios que estão na base do processo cultural atual: 
“(1) a liberação do pólo da emissão, (2) a conexão em rede e (3) a 
reconfiguração sociocultural a partir de novas práticas produtivas 
e recombinatórias”. O primeiro princípio refere-se a “cultura pós-
massiva”, na qual os sujeitos têm a possibilidade de produzir e 
publicar informação em tempo real, “sob diversos formatos e 
modulações, adicionar e colaborar em rede com outros, 
reconfigurando a indústria cultural (“massiva”)”. O segundo 
refere-se à possibilidade de emitir em rede, conectar-se com 
outras pessoas, “produzir sinergias, trocar pedaços de informação, 
circular, distribuir”. O terceiro princípio deriva dos dois 

primeiros, pois a emissão e conexão produzem “a reconfiguração 
(de práticas e instituições) da indústria cultural massiva e das 
redes de sociabilidade da sociedade industrial”.  

De acordo com [7] o movimento de emissão, produção, 
conexão implica num processo crescente de reorganização das 
relações sociais mediadas pelas tecnologias digitais, afetando, em 
algum grau, todos os aspectos da ação humana, num movimento 
de reconfiguração de práticas e instituições. É nessa cultura digital 
que a maior parte dos atuais sujeitos da aprendizagem se situa.  

Com o objetivo de melhor caracterizar essa geração que 
cresce com a evolução tecnológica digital, pesquisadores têm 
utilizado diferentes denominações. De acordo com [7], Topscott, 
em 1999, denominou essa geração de “Geração Net” referindo-se 
a primeira geração que nasceu e cresceu imersa em todo tipo de 
tecnologia digital existente na época e, para quem a tecnologia 
não representa ameaças, pois é algo que está naturalmente 
integrado as experiências cotidianas desses sujeitos.  

Em 2001, Mark Prensky atribui a denominação de “nativos 
digitais” aos “falantes” nativos da linguagem digital dos 
computadores, dos videogames e da internet. Esse mesmo autor 
apresenta a expressão “imigrantes digitais”, ao se referir às 
gerações anteriores. Em 2003, Oblinger utiliza o termo 
“millennials”, inicialmente utilizado por [8], para denominar a 
geração nascida na década de oitenta, que tem maior conforto, uso 
e empatia com os meios digitais. Em 2009, Veen e Vrakking 
cunham o termo “geração homo zappiens”, também numa 
tentativa de caracterizar a geração atual como conectada e 
cambiante através das múltiplas formas de conexão.  

Para [7], embora existam críticas relacionadas às diferentes 
denominações atribuídas aos novos sujeitos da aprendizagem, as 
quais advêm das próprias limitações nas pesquisas, é fácil chegar 
à conclusão que essa geração, nascida a partir da década de 80, 
representa hoje grande parte do nosso público discente, em 
diferentes níveis de ensino, incluindo o ensino superior e a pós-
graduação e, portanto, seriam "nativos" quanto às formas digitais 
de comunicação. Aceitar esta premissa implica em considerar que 
o contexto tecnológico digital pode estar influenciando a forma 
como se desenvolvem, percebem e significam o mundo, pois 
aprendem por meio de cliques, toques, telas, ícones, sons, games, 
num emaranhado de ações e interações que envolvem a 
curiosidade, a pesquisa, a descoberta, o desafio, a exploração, a 
experimentação, a vivência em diferentes redes de conversação 
online. 

Cria-se assim, o ciberespaço definido por [5] como o 
conjunto de redes de computadores interligados ou não à internet. 
E ainda, o local onde estamos quando acessamos um ambiente de 
realidade virtual.   Dessa forma, as instituições educacionais 
precisam favorecer o processo de aprendizagem dessa nova 
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geração de sujeitos e isso implica em que ela também esteja na 
Cultura Digital.  

Porém, para que isso se torne uma realidade é fundamental 
o envolvimento de gestores e de professores num processo de 
mudança nas instituições  educacionais, pois as tecnologias, 
principalmente as digitais, trazem novos elementos que alteram a 
dinâmica social, proporcionando um diálogo maior entre o 
professores, estudantes e demais atores sociais. Isso exige um 
repensar da estrutura e funcionamento das instituições, da 
organização dos cursos, currículos, práticas e processos de 
mediação pedagógica. 

É a partir desse contexto que  este artigo aborda alguns dos 
principais desafios da Educação na atualidade, seção 2; as 
tendências em nível educacional frente aos desafios apontados, na 
seção 3;  algumas tecnologias digitais e como podem ser 
utilizadas no contexto educativo, seção 4 e, por último, 
apresentam-se as considerações finais. 
 
2. DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

O International Society for Technology in Education (ISTE) 
aponta que o aprendizado do século XXI permeia um conjunto de 
habilidades que envolvem [9]: Criatividade – habilidade que 
permite à concepção de trabalhos originais, a geração de novas 
ideias, a previsão de mudanças e desenvolvimento de produtos e 
processos inovadores por meio das tecnologias digitais; 
Colaboração e Cooperação – habilidade disposta em mídias e 
ambientes virtuais (AVA) que contribuí para o aprendizado 
individual e coletivo; Resolução de problemas – habilidade que 
permite a identificação e a resolução de situações, a tomada de 
decisões, através de ferramentas adequadas; Cidadania Digital – 
habilidade que permite compreender questões humanas, culturais 
e sociais por meio das tecnologias; Uso da tecnologia – habilidade 
de entender os conceitos de tecnologias, seus sistemas e suas 
operações; Autonomia – alunos têm liberdade para a escolha do 
que querem fazer e o que precisam aprender para chegar ao seu 
objetivo. 

As aspirações do ISTE vão ao encontro da tendência do 
profissional do futuro, apontada por [10]. Trata-se de um 
indivíduo conectado através de redes sociais, que (com)partilha o 
seu conhecimento  com os demais ([11, 12]) por meio de mídias 
sociais.   

Mídias sociais representam espaços de compartilhamento de 
conteúdos em formato multimídia, onde cada ator torna-se um 
produtor de conteúdos. Contrastando com o conceito de redes 
sociais,“[...] espécies de associações fluidas e flexíveis de pessoas, 
ligadas através das redes que se cruzam [...]” [13]. 

[14] completa este contexto introduzindo dois elementos: os 
atores – representam a fluidez, grupos ou os nós, enquanto que, as 
conexões, representam as interações ou laços sociais.  

Este processo orienta o desenvolvimento do indivíduo tanto 
em nível pessoal quanto profissional [10]. Desenvolvimento este, 
conceituado por [15] como o progresso, evolução ou ainda 
“Movimento em direção ao melhor”. 
[10] apresentam os valores que permeiam este processo. Dentre 
eles: Curiosidade – habilidade de aprender de forma autônoma e 
com outras pessoas; Humildade – habilidade de colocar-se num 
processo de aprendizado contínuo; Liderança – habilidade de 
coordenar múltiplos conhecimentos em equipes de trabalho.   

Neste processo de reformulação produtiva mundial, de um 
lado há um aumento na produção de novos conhecimentos e, de 
outro, há um movimento de inserção de sociedades periféricas - 

entendidas aqui como nações emergentes, em franco 
desenvolvimento econômico e financeiro, como o Brasil [12]. 

Os autores [10] identificam as tendências que irão modificar 
o mundo do trabalho nos próximos anos. Entre elas, citam: 
energia, tecnologia, demografia, globalização e sociedade. 

No contexto da energia, identificam como fator principal a 
sustentabilidade e o mercado de energias limpas.   

No contexto da tecnologia, apontam para a computação na 
nuvem, o uso de robôs, tecnologia social, a comunicação mais 
barata e o uso de mídias sociais.   

Em nível de globalização destacam o crescimento de 
economias emergentes, educação e livre comércio.  

Já em demografia, a exclusão social e os nativos digitais, 
como apresentado no início por [7]. Por fim, a sociedade, com 
equilíbrio entre vida e trabalho, êxodo rural e novas configurações 
familiares. 

[16] analisa o contexto da globalização, expressando que 
“globalizar” significa separar a economia da sociedade, o que, de 
certa forma, desconstitui a ideia de sociedade, acabando com a 
representação social. Sendo assim, afirma que a era moderna é 
fundamentada em dois princípios: a crença na razão e na ação 
racional e o reconhecimento dos direitos do sujeito. O autor 
propõe que se repense questões referentes aos movimentos 
sociais, instituições como a própria vida social, a família e a 
própria escola.  

[17] falam sobre tecnologias sociais. Os autores afirmam que 
elas alcançaram um grau de maturidade capaz de projetar uma 
nova fase, na qual o impacto em políticas sociais específicas é 
capaz de alcançar uma escala nunca antes imaginada. Demonstram 
ainda que o patamar de articulação entre os agentes interessados 
neste debate já é suficiente para, inclusive, acionar uma Rede de 
Tecnologia Social. 

As tecnologias significam empreendimentos, organizações 
associativas, redes e iniciativas de cooperação. Também 
significam negócios, que geram emprego e renda, e, antes de tudo, 
o reconhecimento de que a fusão do saber popular com o 
conhecimento especializado proporciona ferramentas poderosas 
para a inclusão social e o progresso humano; o mais importante 
para essas tecnologias são as pessoas que as utilizam [17]. 

Por este motivo, as concepções de mercado profissional 
apresentadas por [10] em contraponto a crítica apresentada por 
[16], em nível da nova sociedade moderna, são fundamentais e 
relevantes.  

Em nível demográfico, [7] nos apresentam os nativos 
digitais, como uma geração oriunda de uma cultura cibernética 
sustentada pela multimídia, o que de certa forma, fortalece a 
mudança de comportamento social. 

Frente ao que se apresenta cabe ao educador tornar-se um  
problematizador das informações dispostas na rede do que apenas 
um detentor do conhecimento, um instigador da aprendizagem. 
Pois ensinar é “[...] é eduzir, tirar para fora, extrair [...] àquilo que 
está em potência no indivíduo.” [18]. 

Sir Ken Robinson afirma que todos os países estão 
reformulando sua educação pública, devido a dois motivos [19]: a 
primeira razão é econômica – como educar as crianças para 
ocupar os lugares de hoje na economia no futuro; a segunda razão 
é cultural – como educar as crianças para que elas tenham uma 
identidade cultural. 

Talvez o que Sir Ken Robinson nos coloque seja um 
indicativo do que [10] apresentam como o perfil do profissional 
do futuro.  

Assim, na próxima seção apresentam-se considerações acerca 
das tendências educacionais para os próximos anos. 
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3. TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

O relatório Horizon Report 2013, voltado ao ensino 
superior, aponta que entre as tendências educacionais até 2018 
estão uma educação aberta com cursos gratuitos, onde as 
habilidades em situações de trabalho informal são relevantes, 
modificando o papel do professor e o paradigma educacional [20]. 

Dentre as tendências apontadas está a computação na 
nuvem. [21] afirmam que a computação na nuvem é um serviço 
baseado na internet com o objetivo de fornecer grandes 
repositórios de recursos virtualizados. O armazenamento de dados 
acontece em datacenters espalhados ao redor do mundo. 

Outra tendência são as tecnologias móveis.  Elas têm se 
tornado comum em nossa sociedade. A redução no seu custo 
contribui para promover a mudança social através de novas 
formas de interação, principalmente com o público mais joven 
[22, 23]. Além disso, os dispositivos móveis são altamente 
portáteis e flexíveis, o que de certa forma, contribui para a 
expansão de uma aprendizagem personalizada, pois o aluno pode 
aprender no seu próprio ritmo e seguir seus próprios interesses, 
aumentando com isso, sua motivação no processo de 
aprendizagem [24].  

Conteúdos abertos representam outra tendência. Textos, 
imagens, sons, programas e outros dados podem ser acessados e 
modificados pelos indivíduos. Os Cursos Abertos Online 
Massivos (Moocs, na sigla em inglês) se tornaram populares, com 
o lançamento de iniciativas de peso, como edX, Coursera e 
Udacity. Algumas das características que justificam toda essa 
popularidade são a possibilidade de aprendizado continuado, de 
nível superior e gratuito [20]. 

Mídias Sociais permitem a interação, a cooperação e a 
colaboração entre os indivíduos envolvidos. Já gamificação é uma 
tendência que permeia integrarmos elementos de jogos ao 
currículo [20].  

Learning analytics é outra tendência que aparece  para 
decifrar padrões a partir de big data sobre o aprendizado dos 
alunos. Segundo [23], os big data são dados não estruturados, 
incompletos e caóticos. Dessa forma, com a ajuda da inteligência 
artificial, softwares traçam perfis e oferecem informações sobre 
eles. O ritmo e as necessidades de cada um, extraindo dados da 
análise de atividades elaboradas pelos alunos. 

Por fim, a própria ideia de programação. “[...] precisamos 
aprender não apenas a usar programas, mas fazê-los também.” 
[25]. O aluno precisa saber pensar e determinar para si próprio a 
forma de criar valor a partir das tecnologias. 
 
4. USOS DAS TECNOLOGIAS 

[26] faz-nos refletir acerca do hibridismo tecnológico digital 
e da multimodalidade, isto é, o uso da tecnologia com outros 
espaços analógicos, bem como a perspectiva da multimodalidade, 
integrando as tendências educacionais elucidadas na seção 
anterior  com a modalidade presencial física. 

Com isso, migra-se “[...] de uma concepção de uso da 
tecnologia enquanto novidade nos processos de ensino e de 
aprendizagem (evidenciadas pela transposição de metodologias e 
práticas presentes no meio analógico para o meio digital), para 
uma perspectiva de uso da tecnologia enquanto inovação nos 
processos de ensino e de aprendizagem, sendo que essas somente 
emergiram quando os processos de ensino e de aprendizagem 
foram pensados em congruência com a tecnologia (possibilitado 
pela maior familiarização com a tecnologia e pela análise 
especializada sobre as possibilidades e limites para a prática 

didático-pedagógica, a partir da natureza e especificidade do 
meio).” [26]. 

Nesse sentido, [27] classificam as tendências apresentadas 
na seção anterior em: redes sociais, editoração, fotos, aúdio, 
vídeo, microblogs, jogos, aplicativos de produtivade.    

Em nível de redes sociais, os autores citam o Facebook e o 
Linkedin. O Facebook oferece uma plataforma para que os 
indivíduos se conectem rapidamente com amigos, familiares, 
colegas e conhecidos em vários grupos de rede.  

Já o Linkedin, pode ser comparado a uma de rede de 
relacionamento, porém destinada aos contatos profissionais. Pois 
propicia a inclusão do currículo em nível digital,  permite 
conhecer o perfil de candidatos a  uma determinada vaga em  
alguma empresa, além de uma forma de encontrar trabalho e 
estabelecer um networking.  

Assim, as redes sociais permitem que se desenvolvam 
problematizações que podem ser discutidas pelo grupo de 
indivíduos em termos de uma mesma temática.  

Em nível de editoração, apresentam-se: Blogger, 
SlideShare, Typepad e Wikipedia. 

O Blogger permite que escritores de todos os níveis de 
habilidade se tornem seus próprios editores na internet. Com ele é 
possível compartilhar ideias e receber feedback. Trata-se de uma 
forma de escrita e instantânea de vídeos e fotos, fortalecendo a 
colaboração.  

Enquanto que, o SlideShare é uma comunidade que serve 
para compartilhar apresentações digitais em  nível público ou 
privadas. Esta ferramenta pode ser utilizada na divulgação de 
apresentações temáticas e na promoção de ações educativas, pois 
permite adicionar sons e imagens. 

Já o Typepad é uma espécie de blog que fornece um rico 
conjunto de recursos para a publicação, atualização e 
compartilhamento de recursos via internet. Serve como forma de 
compartilhamento de pensamentos e ideias, possibilita criar 
estórias pessoais, bem como networking.  

A Wikipedia é datacenter que coleta e desenvolve 
conteúdos educacionais sob licença gratuita. Pode ser utilizada 
como ferramenta de pesquisa, edição e criação de conteúdos.  

Em nível de fotos, o Picasa é um aplicativo que organiza e 
edita fotos digitais. Enquanto que, o Podcast.com, em nível de 
áudio, permite organizar, editar e ouvir sons. Tanto o Picasa 
quanto o Podcast.com são tecnologias digitais que permeiam a 
comunicação e interação entre os indivíduos. 

Em nível de vídeo, o Youtube é um site de 
compartilhamento de vídeos online. Com ele é possível expor 
vídeos amadores, compartilhar e editar vídeos dispondo-os em um 
canal multimídia. 

Em nível de microblog, o Twitter é um serviço para amigos, 
familiares e colegas se comunicarem por meio de textos. Pode ser 
utilizado como uma fonte de notícia, permitindo a criação e a 
difusão de conteúdos. 

Em nível de jogos, o Entropia Universe é um mundo virtual 
onde os jogadores assumem o papel de colonizadores explorando 
um planeta selvagem. Pode ser utilizado como um jogo educativo, 
a fim de desenvolver raciocínio lógico e estratégia. 

Em nível de aplicativos de produtividade, o Google Drive 
permite aos usuários enviarem documentos para que fiquem 
disponíveis na internet. Com ele é possível trabalhar a 
cooperação, o compartilhamento e o armazenamento de dados.  

Já,  o Prezi permite aos usuários produzirem 
apresentações/esquemas em tempo real. Assim, como o Google 
Drive, possibilita a cooperação, o compartilhamento e o 
armazenamento de apresentações/esquemas digitais.  
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O Geekie é um software web que faz uso de um ensino 
adaptativo, no qual sistemas aprendem com o comportamento do 
usuário para fazer recomendações e melhorias no processo de 
aprendizado do aluno. 

Por fim, o Scratch. Trata-se de um software que permite 
ensinar programação ao aluno por meio de animações. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias “[...] não se compõem só de máquinas, mas 
também de infraestruturas intelectuais e institucionais que as 
inventam e distribuem.” [1].   

Na seção 1 foram apresentados os três princípios ou leis que 
norteiam a fase de cultura digital pela qual estamos passando. O 
primeiro princípio é a liberação do polo de emissão.  

A liberação do polo de emissão permite a qualquer pessoa 
consumir, produzir e distribuir informação em qualquer formato 
[6]. Neste sentido as tendências apresentadas na seção 2 
representam a ampliação e expansão de sistemas e tecnologias 
comunicativas a fim de modificar o contexto educativo da escola. 

O segundo princípio envolve a conexão. A conexão 
representa a circulação, o compartilhamento de informações em 
nível de redes abertas, criando o que [6] indicam, uma 
interconexão planetária. Tal perspectiva foi apresentada na seção 
3, onde se destacam “os usos” das tecnologias digitais na 
perspectiva educacional. O que se objetiva a partir dos dois 
primeiros princípios é a reconfiguração social, cultural e política. 
Este é o terceiro princípio apontado por [6]. 

Assim, somos responsáveis pela forma cultural com que as 
tecnologias se inserem em nosso contexto educativo.  

Os processos formativos precisam ser pensados de uma 
forma mais sistêmica, envolvendo a interação entre os 
conhecimentos específicos da área de conhecimento, 
conhecimentos específicos da área da didática e conhecimentos 
específicos da área tecnológica-digital [26].    
 
6. REFERENCIAS 
 
[1] SANTAELLA, Lúcia. Culturas e artes do pós-humano. São 

Paulo: Paulus, 2003. 
[2] MANOVICH, Lev. Novas mídias como tecnologia e idéia: 

dez definições. In: LEÃO, Lucia. O chip e o caleidoscópio: 
reflexões sobre as novas mídias. São Paulo: Ed. SENAC, 
2005. 

[3] SANTAELLA, Lúcia. Navegar no Ciberespaço: o perfil 
cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paulus, 2004. 

[4] LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 
[5] LEMOS, André. Cibercultura, tecnologia e vida social na 

cultura contemporânea. 3.ed. Porto Alegre: Sulinas, 2007. 
[6] LÉVY, Pierre; LEMOS, André. O futuro da internet: em 

direção a uma ciberdemocracia. São Paulo: Paulus, 2010. 
[7] SCHLEMMER, Eliane; LOPES, Daniel de Queiroz. A 

Tecnologia-conceito ECODI: uma perspectiva de inovação 
para as práticas pedagógicas e a formação universitária. In: 
VII Congresso Iberoamericano de Docência Universitária, 
2012, Porto, Portugal. Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universidade do Porto. 

[8] HOWE, N.; STRAUSS, W. Millennials rising: The next 
greatest generation. New York: Vintage Books, 2000. 

[9] NOVA ESCOLA: A Revista de quem Educa. São Paulo: 
Abril, n. 256, out. 2012. Ano XXVII. 

[10] CALGARO, Fernanda; GODINHO, Rogério. O poder das 
conexões. Revista S/a, São Paulo, n. 156, p.30-40, 2011. 
Mensal. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-
voce-sa/edicoes/156/noticias/o-poder-das-conexoes>. Acesso 
em: 01 jun. 2013. 

[11] SQUIRRA, S. Sociedade do Conhecimento. In: MARQUES 
DE MELO, J. M.; SATHLER, L. Direitos à Comunicação na 
Sociedade da Informação. São Bernardo do Campo, SP: 
Umesp, 2005.  

[12] BAUMGARTEN, Maíra. A era do conhecimento: Matrix ou 
Ágora? Porto Alegre/Brasília: UFRGS/UnB, 2001. 

[13] SANTAELLA, Lucia. A ecologia pluralista da comunicação: 
conectividade, mobilidade, ubiquidade. São Paulo: Paulus, 
2010. 

[14] RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: 
Sulina: 2009. 

[15] ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4. ed. São 
Paulo Martins Fontes, 2000. 1014 p.  

[16] TOURAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender 
o mundo de hoje. Petrópolis: Vozes, 2006. 

[17] LASSANCE JR, A. et al. Tecnologia social: uma estratégia 
para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Banco do 
Brasil, 2004. 

[18] RAMIREZ, Carlos Ernesto Noguera. Pedagogia e 
governamentalidade: ou da Modernidade como uma 
sociedade educativa. São Paulo: Autêntica, 2011. 272 p. 

[19] MUDANDO PARADIGMAS EDUCACIONAIS. Resumo 
de Palestra de Sir Ken Robinson. Vídeo disponibilizado por 
Heleny Thomas no YouTube, 2011. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=pE4O7bkFGEA&feature=
related. Acesso em: 28 abr. 2013. 

[20] JOHNSON, L., et al. NMC Horizon Report: 2013 Higher 
Education Edition. Austin, Texas: The New Media 
Consortium, 2013. 

[21] BORGES, Hélder Pereira et al. Computação em nuvem. 
Brasil, 2011. Disponível em: < 
http://livroaberto.ibict.br/handle/1/861>. Acesso em: 25 ago. 
2013.  

[22] FERREIRA, Jorge Brantes et. al. Mobile Learning: 
Definition, Uses and Challenges. Coleção Cutting-edge 
Technologies in Higher Education, v. 6D, p. 47-82, 2013, 
Emerald. 

[23] INFO EXAME. São Paulo: Abril, n. 328, abr. 2013. 
[24] UNESCO. Policy guidelines for mobile learning. Paris, 

França: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2013. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.p
df>. Acesso em: 28 ago. 2013. 

[25] RUSHKOFF, Douglas. As 10 questões essenciais da era 
digital. São Paulo: Saraiva, 2012. 

[26] SCHLEMMER, Eliane. Gamificação em Espaços de 
Convivência Híbridos e Multimodais: A Educação na cultura 
digital. São Leopoldo: [s. n.], 2013. Projeto submetido ao 
CNPq para renovação da bolsa PQ. 

[27] SAFKO, Lon; BRAKE, David K. A Bíblia da Mídia Social: 
Táticas, Ferramentas e Estratégias para Construir e 
Transformar Negócios. São Paulo: Blucher, 2010.

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

467

MCS - Multimodality Classification System: Classificando 
Objetos de Aprendizagem quanto à Multimodalidade 

Alberto Bastos do Canto Filho 
UFRGS 

Av. Osvaldo Aranha, 103 
90035-190 – Porto Alegre, RS, 

Brasil 
55-51-3308-3515 

alberto.canto@ufrgs.br 
 

José Valdeni de Lima 
UFRGS 

Av. Paulo Gama, 110 
90040-060 – Porto Alegre, RS, 

Brasil 
55-51-3308-3986 

valdeni@inf.ufrgs.br 

Thaísa Jacintho Müller 
PUCRS 

Av. Ipiranga, 6681 
90619-900 - Porto Alegre, RS, 

Brasil 
55-51-3320-3531 

thaisa.muller@pucrs.br 
 

Liane M. Rockenbach 
Tarouco 
UFRGS 

Av. Paulo Gama, 110 
90040-060 – Porto Alegre, RS, 

Brasil 
55-51-3308-3986 

liane@penta.ufrgs.br 

Érico Marcelo Hoff do Amaral 
UNIPAMPA 

Rua Travessa 45, 1650 
96413-170 – Bagé, RS, Brasil 

55-53-3240-5460 
ericoamaral@unipampa.edu.br 

 

  
 

 
 

 

ABSTRACT 
The contribution of this article is the proposition of a systematic 
classification of learning objects regarding their multimodality. 
This systematic considers the existence of several multimodality 
categories, some of them ineffective to apprenticeship and some 
that aim to an affective support of building knowledge. After 
creating categories, it was built an app called MCS - 
Multimodality Classification System, which has been tested. In the 
end of the process, it is expected, with this pattern applied, to help 
teachers seeking and choosing material to teach their students. 

RESUMO 
A contribuição deste artigo é a proposição de uma sistemática de 
classificação da multimodalidade de objetos de aprendizagem. 
Esta sistemática considera a existência de diversas categorias de 
multimodalidade, algumas das quais ineficazes para o aprendizado 
e outras que apontam para um apoio efetivo na construção do 
conhecimento. Após a determinação das categorias, foi criado um 
aplicativo denominado MCS - Multimodality Classification 
System, o qual vem sendo testado. No fim do processo, espera-se, 
com este modelo implementado, auxiliar docentes na busca e 
seleção de materiais para utilização com seus alunos. 

Keywords 
Multimodalidade. Classificação. Objetos de Aprendizagem. 

1 INTRODUÇÃO 
A partir da evolução tecnológica que se tem observado nos 
últimos anos e sua nítida influência na educação, muitas pesquisas 
vêm sendo desenvolvidas sobre a utilização de objetos de 
aprendizagem (OAs) para o ensino, seja especificamente para 
cursos a distância ou como apoio ao ensino presencial.  

As pesquisas desenvolvidas por Mussoi, Flores e Behar [1], 
indicam parâmetros a serem observados na avaliação de objetos 
de aprendizagem, tais como a concepção epistemológica, a 
qualidade do conteúdo, a adequação do conteúdo ao público 

alvo/faixa etária, a definição de objetivos a serem alcançados, a 
forma de realimentação ao usuário, a motivação, a forma de 
apresentação (layout, navegação, usabilidade) e a reusabilidade. 
Há também outros fatores como fácil aprendizagem ou fácil 
memorização, ideias que Nielsen [2] enfatiza junto com a 
afirmação de que o sistema deve primar pela satisfação do 
usuário, ou seja, o objeto de aprendizagem deve ser amigável ao 
ponto de que o estudante tenha satisfação em utilizá-lo. 

Tanto os projetos como a seleção de materiais existentes devem 
passar por algum tipo de avaliação de eficácia, que permita 
identificar a potencial contribuição para que os objetivos 
educacionais [3] sejam alcançados. Avaliações subjetivas podem e 
devem ser utilizadas, considerando o potencial do OA como 
material potencialmente significativo, capaz de contribuir para 
que o estudante estabeleça relações substantivas não arbitrárias 
entre as novas proposições e os seus conceitos subsunçores 
(aprendizado significativo) [4].  

Seguindo estas ideias, o presente trabalho apresenta uma proposta 
para sistematizar a classificação de OAs de acordo com tipo de 
multimodalidade. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Para embasar a proposta de classificação de OAs aqui sugerida, 
faz-se necessário um estudo sobre multimodalidade e temas 
alinhados com a pesquisa, apresentados nesta seção.  

2.1 Pressupostos sobre Aprendizagem e 
Multimodalidade 

A multimodalidade será definida aqui como a característica dos 
ambientes de aprendizagem que apresentam o conteúdo abordado 
utilizando simultaneamente dois modos de apresentação: verbal e 
não verbal [5]. Destaca-se ainda que a multimodalidade é um 
recurso com ganhos potenciais de eficácia, principalmente na 
aprendizagem receptiva, defendida por Ausubel, Novak e 
Hanesian [4] como a forma mais simples e eficiente de aquisição 
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de conhecimento. Por outro lado, a eficácia dos sistemas 
multimodais tem sido fundamentada em estudos sobre os estilos 
individuais dos estudantes e na teoria da carga cognitiva. 

Pask [7] sugere que a combinação entre o estilo de aprendizagem 
e o método instrucional é condição necessária para o sucesso. Para 
Felder e Silverman [6] o uso dos modos verbal e não verbal 
simultaneamente reforça o aprendizado de todos os estudantes. 
Assim, no que se refere a estilos de aprendizagem, a 
multimodalidade é uma forma de ganhar eficácia atendendo 
simultaneamente todos os perfis individuais dentro da dimensão 
verbal/não verbal. 

A Teoria da Carga Cognitiva [8], por sua vez, considera a 
capacidade de processamento necessária para a aquisição de 
esquemas e as questões relacionadas aos problemas decorrentes da 
sobrecarga cognitiva, que ocorre quando o sistema instrucional 
exige do estudante uma capacidade de processamento acima dos 
seus limites disponíveis. Diversos autores ([8],[9],[10],[11]) 
apresentam princípios de projetos fundamentados na Teoria da 
Carga Cognitiva, podendo-se afirmar, a partir de seus resultados, 
que com relação à teoria da carga cognitiva, a multimodalidade é 
uma forma concreta de minimizar o risco de sobrecarga cognitiva. 

2.2 Proposta de Classificação 
Com a intenção de criar um padrão de classificação de OAs 
considerando-se aspectos de multimodalidade, criou-se uma 
tabela de possibilidades que contemplam qualquer objeto, 
observando-se a existência (ou não) de áudios verbais e não 
verbais ou de elementos visuais verbais e não verbais e a 
coerência entre eles. Devido ao grande número de possibilidades, 
realizou-se um agrupamento das situações similares, dando 
origem às seguintes classes, apresentadas em[14]:  

• Classe 1: Multimodalidade Dispersiva 

Ocorre quando uma ou mais mídias apresentam conteúdo que 
não contribuam para o objetivo educacional proposto ou para 
a motivação do estudante, gerando carga cognitiva que não 
contribua para o aprendizado. 

• Classe 2: Não Multimídia 

Esta segunda classe refere-se àqueles objetos que apresentam 
apenas áudio ou apenas imagem, porém em ambos os modos, 
para que possa ser considerado multimodal. Deu-se a ela o 
nome de Não Multimídia justamente por tratar de situações 
em que se encontra apenas um estímulo sensorial, visual (uso 
da tela com textos escritos e imagens ou outro tipo de 
informação não verbal) ou auditivo (uso de canal de áudio 
com narração associada a algum tipo de informação não 
verbal audível, tais como efeitos sonoros ou melodias). 

• Classe 3: Texto Sonorizado 

Como o próprio nome já diz, a classe 3 compreende os OAs 
que trazem apenas textos escritos acompanhados de um 
áudio não verbal. 

• Classe 4: Texto Sonorizado Ilustrado 

A classe 4, assim como a anterior, corresponde aos objetos 
que contêm textos escritos acompanhados de áudio; além 
disto, esta classe apresenta estímulos visuais não verbais, ou 
seja, o texto sonorizado é acompanhado de uma figura, por 
exemplo. 

• Classe 5: Redundância Verbal 

A classe “Redundância Verbal” foi assim denominada por 
conter a mesma informação verbal tanto no canal de áudio 
como na forma visual (texto narrado e escrito). Trata-se de 
uma alternativa menos eficaz do que a utilização de um único 
canal (ou narrado ou escrito)[15]. 

• Classe 6: Multimídia Monotônico 

Esta classe compreende basicamente aqueles objetos de 
aprendizagem que trazem no canal de áudio a informação 
verbal (palavras faladas) e na tela (visual) as informações 
não verbais, o que costuma ser bastante satisfatório no 
cumprimento de seus objetivos educacionais. Utilizou-se a 
expressão Monotônico para caracterizar o áudio verbal como 
uma narração pobre em recursos de oratória, ou imagens 
pouco elaboradas. 

• Classe 7: Multimídia Efetivo 

A última classe, considerada a mais adequada segundo a 
classificação proposta, difere da classe anterior pela 
preocupação em acrescentar elementos afetivos coerentes 
com os objetivos educacionais e capazes de motivar o 
estudante para o aprendizado. São exemplos destes 
elementos afetivos o uso de efeitos sonoros, trilha sonora, 
design gráfico, e outros elementos que possam contribuir 
com a motivação sem dispersar a atenção do estudante. 

É importante ressaltar que o usuário deverá ser muito cuidadoso 
para classificar um OA em uma destas classes, uma vez que 
dependerá de sua percepção a decisão sobre existência ou não dos 
elementos considerados. Ainda que se tenha criado um aplicativo 
a fim de facilitar este processo, alguns problemas podem persistir. 

Observa-se, por exemplo, a existência de uma “zona cinzenta” 
(ver tabela 1) entre a informação verbal e a não verbal. Pode-se 
notar que a exposição de um conteúdo narrado, utilizando o canal 
de áudio, é predominantemente verbal, mas não necessariamente 
apenas verbal. Isto porque uma narração pode ser monotônica ou 
carregada de recursos de oratória ou carga emocional 
(informações não verbais). 

Da mesma forma, áudios não verbais podem ter algum significado 
individual ou cultural, trazendo consigo relações a conceitos, 
como se fossem palavras. Por exemplo, o som de uma sirene ou o 
miado de um gato pode possuir um conteúdo semiótico 
semelhante às palavras sirene e gato. Também as informações 
verbais apresentadas na tela (textos escritos) possuem uma carga 
de informação não verbal (pontuação, fontes, grifados, 
sublinhados, etc.), e algumas informações não verbais se 
equiparam a palavras pelo fato de representarem conceitos 
(ideogramas, ícones, etc.). 

Tabela 1. Zona cinzenta verbal / não verbal 

 Além disso, na primeira fase da pesquisa, relatada em[14], 
constatou-se que nem sempre é possível classificar um objeto de 
aprendizagem como um todo, uma vez que suas partes podem 
apresentar características diferentes. Nestes casos, sugere-se que 
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sejam analisados separadamente os trechos que possuam 
características comuns. 

3 METODOLOGIA  
A base metodológica utilizada para o desenvolvimento desta 
pesquisa pode ser descrita por meio de um conjunto de etapas 
conforme apresentado a seguir: a primeira fase destinou-se à 
revisão bibliográfica dos temas norteadores do estudo, na qual 
assuntos como estilos de aprendizagem, multimodalidade e os 
trabalhos correlatos foram avaliados; em um segundo momento 
foi realizado o estudo do método de classificação de OAs, com 
base nos níveis de multimodalidade; a terceira etapa caracterizou-
se pela definição de uma estrutura para classificação de objetos de 
aprendizagem, originando um fluxograma com a descrição de tais 
passos. 

Com o fluxograma devidamente otimizado, é possível verificar a 
validade dos requisitos necessários para a automação do processo 
de análise de OAs, segundo os níveis de multimodalidade. A 
partir disto, realizou-se um estudo de softwares de autoria e 
linguagens de programação passíveis de serem usadas como 
ferramentas efetivas para a construção da solução almejada. 
Aplicações como Flash, Java Script, HTML 5, Microsoft 
Silverlight foram avaliadas no sentido de elencar uma destas para 
servir de base ao software de classificação. Ao término da 
avaliação, o Microsoft Silverlight foi utilizado por se demonstrar 
uma plataforma de desenvolvimento simples, compatível com 
múltiplos navegadores e com um bom índice de interatividade.  

Com a aplicação MCS - Multimodality Classification System 1 em 
produção, pode-se partir para as etapas de implementação, testes, 
avaliação e discussão dos resultados. 

4 IMPLEMENTAÇÃO 
A metodologia proposta foi utilizada para o desenvolvimento de 
um aplicativo que tem por objetivo facilitar a análise de objetos de 
aprendizagem quanto ao seu grau de multimodalidade. Este 
aplicativo pode ser definido como um metaobjeto de 
aprendizagem  [16], pois sua concepção utilizou como premissa 
“utilizar a multimodalidade na análise da multimodalidade”. O 
acesso ao aplicativo é realizado através da internet, utilizando 
browsers compatíveis com a tecnologia Microsoft Silverligh (RIA 
- Rich Internet Application). A especificação e desenvolvimento 
do aplicativo utilizou os princípios de projeto propostos por Canto 
et. al.[17]; suas telas apresentam elementos verbais (textos 
escritos e narrações) e não verbais (imagens, animações, efeitos 
sonoros). A classificação dos objetos é feita a partir de uma 
sequência de perguntas com respostas binárias (sim/não). O 
diagnóstico necessita que sejam respondidas de uma a sete 
perguntas. A Figura 01 apresenta o caso mais rápido (diagnóstico 
após uma resposta), quando o objeto analisado não possui o modo 
verbal.  

                                                                 
1 Ver demonstração em 

http://chasqueweb.ufrgs.br/~alberto.canto/Multimod/ 
 
 

 
Figura 04. Não multimodal 

O fluxograma apresentado nas figuras 02 e 03 mostra uma 
sequência de avaliação tal que, quando o OA puder ser 
enquadrado em mais de uma classe, ele ficará enquadrado na 
classe de menor efetividade. Por exemplo, caso um objeto possua 
redundância verbal (classe 5) e também seja dispersivo (classe 1), 
ele ficará enquadrado na classe 1. 
Com vistas a obter uma primeira validação do sistema de 
avaliação proposto, o grupo de pesquisadores realizou uma 
avaliação preliminar de seis objetos de aprendizagem, que será 
apresentada nas seções a seguir. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Com o objetivo de realizar uma avaliação preliminar do método 
de análise proposto, os autores utilizaram o aplicativo 
desenvolvido para analisar seis OAs quanto à multimodalidade.  
Tais análises confirmaram que este é um processo que não pode 
ser realizado segundo uma lógica binária, isto é, não é possível 
apenas afirmar se um OA é ou não multimodal. Isto porque 
existem diversos tipos de multimodalidade, alguns dos quais são 
mais efetivos do que os outros.  
Alguns aspectos considerados no sistema de avaliação proposto 
são atributos intrínsecos do OA e podem ser avaliados de forma 
objetiva; por exemplo, a constatação se é utilizado o canal de 
áudio. Outros aspectos são mais subjetivos; por exemplo, a 
verificação se determinadas imagens não relacionadas diretamente 
aos objetivos educacionais são elementos dispersivos ou 
motivadores.  
Também é subjetiva a classificação de elementos que se 
encontram na zona cinzenta da multimodalidade tais como os 
elementos não verbais incluídos em um texto escrito (negrito, 
sublinhado, cor, etc.). Mais do que uma ferramenta de 
diagnóstico, o aplicativo MCS é um objeto de aprendizagem que 
pode ser utilizado com objetivos educacionais relacionados ao 
ensino e aprendizagem da multimodalidade. O uso continuado do 
MCS mostra que as animações e áudios se tornam cansativos e 
desnecessários à medida que os conceitos são dominados, 
confirmando as observações de van Merrënboer e Sweller[13], de 
que a multimodalidade pode ser contraproducente quando já 
existe domínio do assunto. A partir desta observação, especificou-
se uma nova versão do aplicativo de diagnóstico, na qual o 
usuário poderá configurar o modo de operação aprendiz ou 
revisão. 
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RESUMO 
O objeto de aprendizagem “Frases na Gangorra”, elaborado em 
2011, integra o acervo do Laboratório de Aprendizagem 
(LAPREN). O material foi desenvolvido de modo a acionar o 
processamento do sistema consciente dos usuários, tendo em vista 
as dificuldades apresentadas por alunos ingressantes. Por meio de 
perguntas condutoras e atividades práticas sob a forma de 
exercícios gradativos, o aprendiz é levado a compreender o 
princípio do paralelismo sintático e semântico.  Visando 
promover a autonomia no processo de aprendizagem, o objeto, 
com 546 acessos até o momento, encontra-se em fase de validação 
e  relaciona-se com outros materiais de análise linguística do 
acervo.    

Palavras-chave 
Ensino de língua portuguesa, Paralelismo sintático e semântico, 
Objetos de aprendizagem  

ABSTRACT 
The  learning object  “Sentences on the Seesaw”, developed in 
2011, integrates the repository of LAPREN (Learning 
Laboratory). The material was elaborated in order to trigger 
the conscious processing system, considering the difficulties 
presented by freshmen and fostering autonomy in the learning 
process. Through questions and graded exercises, the learner 
is expected to comprehend the principle of syntactic and 
semantic parallelism. Still in process of validation, the object 
was accessed 546 times so far and is related to other linguistic 
analysis materials.  

Keywords 
Portuguese language teaching, Syntactic and semantic parallelism, 
Learning objects 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– computer-assisted instruction, distance learning.  

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors, Languages. 

1. RESUMO ESTENDIDO 
O objeto de aprendizagem Frases na Gangorra foi desenvolvido 
em 2011, integrando o repositório do Laboratório de 

Aprendizagem (LAPREN), ambiente de apoio à aprendizagem 
com vistas à ampliação e/ou reconstrução de conceitos necessários 
ao acompanhamento de disciplinas da graduação da PUCRS. O 
acervo de objetos conta hoje com 80 materiais de diferentes áreas 
de conhecimento, dentre os quais 30 são de Língua Portuguesa.  
Neste artigo, apresentamos a estrutura e a organização do objeto 
sobre paralelismo, conteúdo necessário para a adequada 
estruturação das frases da língua portuguesa. 
Os objetos de aprendizagem (OAs) de língua portuguesa do 
LAPREN são concebidos a partir da percepção das principais 
dificuldades apresentadas por acadêmicos em seu desempenho 
linguístico, o que envolve, principalmente, leitura e domínio da 
escrita em diferentes situações comunicativas, especialmente 
quando é exigido o conhecimento da modalidade culta da língua. 
Entre as dificuldades apresentadas pelos estudantes – e esse 
diagnóstico é possível graças a dados provenientes de pesquisa em 
corpus constituído por redações de vestibular –, destacam-se os 
problemas de estruturação frasal, talvez decorrentes da pouca 
familiaridade com a produção escrita de gêneros acadêmicos, os 
quais requerem atenção à construção de frases e compreensão dos 
princípios de ordenação dos constituintes, sejam eles termos ou 
orações. 
Foi a partir da identificação dessas dificuldades que o objeto de 
aprendizagem “Frases na Gangorra” foi desenvolvido. A seguir, 
apresentamos as bases teóricas e metodológicas que 
fundamentaram a construção desse material. 
Atualmente, não existe uma definição única e de consenso entre 
os pesquisadores da área do que sejam objetos de aprendizagem. 
De acordo com Downes [1], existem várias definições, sendo 
algumas consideradas muito amplas e outras muito específicas. De 
acordo com a IEEE [2], objetos de aprendizagem, ou OAs, podem 
ser entendidos como “qualquer entidade digital ou não digital que 
possa ser usada, reusada ou referenciada durante aprendizagem 
suportada pela tecnologia”.  

Wiley [3] e McGreal [4] atribuem aos objetos de aprendizagem 
uma série de características: acessibilidade, considerando que, por 
estarem disponíveis na Internet, podem ser acessados de muitos 
locais; interoperabilidade, pois devem funcionar 
independentemente da plataforma de desenvolvimento (Windows, 
Linux, MacOS); adaptabilidade, já que seu uso pode ser adaptado 
a situações individuais de aprendizagem; reusabilidade, visto que 
podem ser utilizados em diferentes situações de aprendizagem; e 
recuperabilidade, visto que podem ser recuperados quando e onde 
for necessário. 
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Os OAs do LAPREN são, portanto, materiais educacionais 
disponíveis em meio digital que permitem a interação do aluno 
com conteúdos específicos, acompanhados de exercícios 
autoexplicativos, com diferentes graus de dificuldade, para que o 
aluno possa monitorar seu aprendizado. Os Oas estão disponíveis 
em um repositorio digital, sistema que organiza e armazena os 
materiais de modo a facilitar o acesso, permitindo sua utilização 
ou reuso em outras aplicações. Essa organização e armazenamento 
é realizada por meio de metadados, “dados sobre dados”, que  
apresentam a descrição das características do material. É 
importante que os metadados sigam padrões que possibilitem a 
interoperabilidade entre os repositórios. Dentre os repositorios 
existentes, o sistema escolhido para gerenciar os OAs do 
LAPREN foi o DSpace, desenvolvido pelas bibliotecas do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) em conjunto com a HP 
(Hewlett-Packard). O padrão de metadados utilizado pelo Dspace 
do LAPREN é o Dublin Core. 

Quanto às bases teóricas da área da línguística, a abordagem do 
princípio do paralelismo, desenvolvida no OA Frases na 
Gangorra,  partiu do pressuposto de que elementos coordenados, 
sejam eles orações ou termos, devem apresentar ideias similares e 
uma mesma estrutura gramatical, conforme descrevem Koch e 
Vilela [5]:  

“na ligação coordenativa [...] os conjuntos têm de ser 
compatíveis entre si. Este condicionamento necessário cumpre-
se se os conjuntos possuírem traços semânticos 
simultaneamente compatíveis (convergentes) e distintos. Além 
disso, a coordenação impõe aos significados do conjunto uma 
orientação para o paralelismo, o chamado efeito do 
paralelismo”. 

Com base na proposta de um ensino gramatical mais produtivo, 
fundamentado nos princípios da análise linguística, abordagem 
pedagógica que propõe uma compreensão mais ampla dos usos e 
do sistema linguístico do que a abordagem puramente gramatical, 
procurou-se conduzir a apresentação do princípio do paralelismo 
de maneira que o aprendiz pudesse não apenas identificar as 
estruturas enumeradas e paralelas entre si, mas também refletir 
sobre os fenômenos gramaticais e textuais que perpassam os usos 
da língua e os sentidos resultantes das escolhas feitas pelos 
falantes em uma determinada situação comunicativa, partindo de 
“uma reflexão explícita e organizada para resultar na construção 
progressiva de conhecimentos e categorias explicativas dos 
fenômenos em análise”[6]. 

Assim, a elaboração do objeto apoia-se na relação entre 
aprendizado e consciência. Para Baars [7],  é a consciência que 
permite a adaptação das informações novas ao contexto das 
informações já armazenadas na mente, provocando uma mudança 
nesse contexto e, consequentemente, promovendo o aprendizado. 
Em termos práticos, tal processo passa pela reflexão e pela 
compreensão de textos oferecidos à leitura e à análise.   

Como o material foi desenvolvido para acionar o processamento 
do sistema consciente, o aluno é constantemente instigado a 
pensar, analisar e refletir sobre os itens linguísticos focalizados. 
Exige-se, sempre que possível, a verbalização escrita das 
conclusões que contribuem para a construção dos conceitos e dos 
princípios em análise.  Espera-se que, ao fazê-lo, o aprendiz 
desenvolva capacidades e habilidades que lhe permitam melhorar 
seu desempenho linguístico e sua atenção executiva, com reflexos 
positivos no aproveitamento acadêmico.  

Para isso, o processo de produção e de desenvolvimento dos 
objetos de aprendizagem levam em conta as atividades de 
especificação, desenvolvimento, validação e evolução do 
software, previstas por Sommerville [8], seguindo uma abordagem 
interativa e incremental [9]. Assim, durante a fase de 
especificação, os professores responsáveis pelo conteúdo 
elaboram um storyboard inicial com o roteiro previsto para o 
objeto de aprendizagem. Após esse roteiro ser realizado, os 
professores se reúnem com a equipe de desenvolvimento 
(programador, professora da área de Comunicação, professora da 
área de Computação e professora responsável pela revisão 
linguística) para explicar o funcionamento do objeto, momento 
em que a equipe sugere aos docentes possibilidades de 
aperfeiçoamento de textos e de implementação do material: 
interação entre as telas, animações e exercícios; e questões de 
usabilidade do OA. Com a finalização do roteiro, inicia-se a fase 
de desenvolvimento, etapa em que o objeto de aprendizagem é 
programado e cadastrado no sistema LAPREN [10]. 

Concluída a programação, o objeto é validado por meio de testes 
realizados tanto pela equipe de desenvolvimento quanto pelos 
elaboradores. Tendo passado com sucesso por essa avaliação, o 
objeto de aprendizagem é cadastrado no repositório do LAPREN 
e disponibilizado para acesso. Inicia-se, então, a fase de evolução, 
etapa em que o material passa a ser avaliado por bolsistas de 
Iniciação Científica vinculados ao laboratório.  Caso seja 
necessário, o material pode sofrer atualizações.  

O objeto “Frases na Gangorra” (Figura 1) parte do 
reconhecimento de constituintes sintaticamente equivalentes para 
orientar a escrita, respeitando o equilíbrio sintático e semântico 
entre elementos enumerados em textos de gêneros diversos.  A 
tela inicial, além de introduzir o assunto, sugerindo, através de 
imagens, o significado dos conteúdos trabalhados, apresenta um 
menu que permite, a qualquer momento, o acesso e o retorno às 
diferentes etapas do estudo, retomando o princípio ou indo 
diretamente para os exercícios, entre outras possibilidades. 

 
Figura 1 – Capa do objeto 

O material apresenta, inicialmente, imagens que 
remetem à ideia de equilíbrio (Figuras 2 e 3) – para propor um 
problema: como se organizam as frases e as ideias enumeradas em 
uma sequência? Por meio de perguntas condutoras, o aprendiz é 
levado a observar e analisar estruturas paralelas (coordenadas e 
correlatas), comparando-as, manipulando-as, construindo 
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hipóteses e formulando conclusões parciais que o levem à 
compreensão do princípio do paralelismo sintático e semântico. 

 

 

      Figura 2 –Imagem que ilustra o conceito de equilíbrio 
 

 

Figura 3 –o conceito de equilíbrio em um contexto linguístico 

Na sequência, são propostas atividades práticas sob a forma de 
exercícios gradativos, que focalizam, inicialmente, a identificação 
e a transformação das estruturas em estudo, para, num estágio 
mais avançado, promoverem a leitura e a reconstrução de um 
poema no qual o paralelismo semântico e estrutural revela-se 
poderoso recurso expressivo (Figuras 4 e 5). Além do poema, o 
OA propõe e a análise de uma notícia de jornal (Figura 6). 
Procura-se, assim, contemplar a exposição do aprendiz à 
diversidade de gêneros, embora os textos selecionados sejam, 
necessariamente, de curta extensão para que leitura se complete 
em uma única tela do monitor. 

 

 

Figura 4 – Exercício de identificação e transformação 
 

 

Figura 5 – Atividade de leitura e reconstrução de um poema 
 

 

Figura 6 - Análise de uma notícia de jornal 
 

Visando promover a autonomia no processo de aprendizagem, 
todas as perguntas dirigidas aos alunos, assim como os exercícios 
propostos,  permitem o acesso à(s) resposta(s) possível(eis). Para  
avaliar e corrigir suas respostas, comparando-as com as sugeridas 
pelo programa,  o usuário pode teclar o comando Conferir a 
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Resposta ou Resposta Sugerida  na parte inferior da tela (Figura 
4). Algumas respostas – especialmente as que envolvem práticas 
de análise de textos ou de reescrita de trechos com estruturas 
problemáticas (por exemplo, as Práticas 2, 3 e 4) são 
acompanhadas de explicações  complementares  que orientam a 
análise, solicitam a refacção do exercício e justificam os acertos. 
Assim, o conteúdo vai sendo retomado e reforçado, num ir e vir 
que busca aproximar a reflexão sobre a língua às possibilidades 
concretas de uso.  

Com a disponibilização do objeto no repositório institucional, 
inicia-se a etapa de avaliação realizada por bolsistas de Iniciação 
Científica da área de Letras. O instrumento utilizado para avaliar 
o objeto é uma Ficha de Avaliação, que, por meio de perguntas, 
permite ao avaliador analisar quatro diferentes aspectos do 
material, dando-lhes a possibilidade de fazer comentários e 
sugerir correções, justificando-as. Os itens que compõem a Ficha 
de Avaliação utilizada para análise dos objetos do LAPREN são 
cadastro, conteúdo, formatação e navegação. 

Com 546 acessos, desde que foi disponibilizado, o material foi 
avaliado pelos elaboradores, pela equipe de desenvolvimento e 
por quatro bolsistas de Iniciação Científica. No momento, o 
objeto está inserido em uma área moodle, para ser avaliado por 
professores da educação básica em oficinas previstas para outubro 
do presente ano. A proposta das oficinas é incentivar os 
professores a utilizarem o objeto como material de ensino e 
aprendizagem, qualificando a prática docente. Além disso, com 
esse trabalho, pretende-se que o conteúdo do objeto seja validado 
por mais professores de língua portuguesa, os quais deverão 
preencher a ficha de avaliação apresentada neste artigo.  

É importante informar que o OA aqui apresentado encontra-se, 
ainda, em fase de validação e relaciona-se com outros objetos de 
análise linguística do acervo institucional, tais como o que trata 
do processo de coordenação, os cinco OAs que abordam o 
emprego da vírgula, os três que tratam do emprego do pronome 
relativo “que” e os que analisam os mecanismos responsáveis pela 
tessitura textual (Tecendo Textos I e II – este último em fase de 
programação).   
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze possibilities of using the 
virtual learning environment (VLE) Planet ROODA 2.0 by 
elementary school teachers focusing on the development of 
projects directed to students who have "learning difficulties". 
Aspects were listed related to the use of information technologies 
in schools, as well as in the daily lives of children, especially 
those with learning difficulties related mainly to reading and 
speaking skills. VLE Planet ROODA 2.0 is presented and its 
possibilities in relation to support pedagogical practices is 
displayed. For data collection we performed a 30 hours extension 
course, geared to elementary school teachers and graduation 
students (eight participants). Classes took place at the Laboratory 
of Informatics of Higher Education, in the Faculty of Education at 
UFRGS. The methodology used was a research of qualitative 
approach as study of the case, from a focus group (data 
collection). Planet ROODA 2.02.0 was presented to participants 
during the classes. In this context there was a proposal to develop 
projects on the environment, which meet the needs of students 
with learning difficulties. Through data analysis it was possible to 
infer that teachers can develop projects through VLE Planet 
ROODA 2.0 designed for students with learning difficulties. 

RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo analisar possibilidades de 
uso do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Planeta Rooda 
2.0 por professores do ensino fundamental com foco no 
desenvolvimento de projetos voltados a alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem. Foram levantados aspectos 
referentes ao uso das Tecnologias da Informação, nas escolas e no 
cotidiano, das crianças, especialmente, aquelas que apresentam 
dificuldades de aprendizagens relacionadas à, principalmente, 
leitura e oralidade. Apresenta-se neste estudo o AVA Planeta 
Rooda 2.0 e suas possibilidades referentes ao apoio as práticas 
pedagógicas. Para a coleta de dados foi realizado um curso de 
extensão voltado a professores do ensino Fundamental e alunos da 
Licenciatura, totalizando oito participantes. As aulas ocorreram 
em um Laboratório de Informática, da instituição onde foi 
realizado o estudo. Como metodologia foi utilizada uma pesquisa 
de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. O AVA Planeta 
Rooda 2.0 foi apresentado aos participantes no decorrer das aulas. 
Neste contexto houve a proposta de elaboração de projetos no 
ambiente, que atendessem as necessidades de alunos com 
dificuldade de aprendizagem. Através da análise de dados foi 
possível inferir que os professores podem elaborar projetos 
através do AVA Planeta Rooda 2.0 destinados a alunos com 
dificuldades de aprendizagem. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 
Computer Science Education. 

Termos Gerais 
Human Factors 

Palavras Chaves 

Computador na Educação. Educação. Dificuldades de 
aprendizagens. 

1. INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa busca analisar e discutir possibilidades de 
elaboração de projetos voltados a alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem em ambiente virtuais de 
aprendizagem. Neste contexto, o presente estudo pretende analisar 
possibilidades de uso do ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA) Planeta Rooda 2.0 por professores do ensino fundamental 
tendo por base o projeto de trabalho com foco em seus alunos. 

 Para isso, foi realizado um curso de extensão, a fim de 
instrumentalizar os docentes para a utilização do AVA, discutir 
propostas de planejamento pedagógico que contextualizassem o 
uso do computador na escola e identificar suas concepções de 
dificuldade de aprendizagem. Com esses subsídios, os professores 
receberam uma proposta de elaboração de projetos individuais, 
tendo o Planeta Rooda 2.0 como ferramenta, voltado para alunos 
com dificuldades de aprendizagem. O AVA Planeta Rooda 2.0 
constitui-se em um ambiente para Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, onde os professores podem utilizar para trabalhos e 
interação com seus alunos. Neste ambiente há espaços para 
escrita, desenho, compartilhamento de materiais como 
documentos escritos e vídeos, interação dos alunos com os 
colegas e professores, avaliação, debates, entre outros.  

Sendo assim, o objetivo da pesquisa é analisar possibilidades de 
uso do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Planeta Rooda 
2.0 por professores do ensino fundamental com foco no 
desenvolvimento de projetos voltados a alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem. 

Portanto, a seguir são delineados os principais pontos a ser 
abordados neste artigo. São elencados os termos Ciberinfância, 
nativos digitais e sua diferenciação com os imigrantes digitais. Em 
seguida são referenciadas algumas ferramentas educacionais e 
ambientes virtuais de aprendizagem com vista em contextualizar a 
Informática na sala de aula. Logo a importância de se trabalhar 
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Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nas turmas de 
alunos com e sem dificuldades de aprendizagem é destacada. 
Finalmente, destaca-se o Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Planeta Rooda 2.0 e como este pode apoiar as práticas 
pedagógicas. 

2. CIBERINFÂNCIA 
Esse termo refere-se às crianças que nasceram já em contato com 
as tecnologias e as tem inseridas de forma naturalizada em suas 
atividades cotidianas. Por exemplo, interagem com celulares, 
notebooks, tablets, entre outros... com tamanha habilidade que um 
adulto não consegue acompanhá-las no sentido de interação 
intuitiva. 

Segundo Dornelles“Atualmente, são em lan-house informatizados 
que se produzem as infâncias globalizadas e este é o espaço da 
ciberinfância, ou seja, da infância on-line, da infância daqueles 
que estão conectados à esfera digital dos computadores, da 
Internet, dos games, do mouse, do self-service, do controle-
remoto [...]. Esta é a infância multimídia e das novas 
tecnologias.” [2] 

Com isso os professores precisam confrontar suas práticas 
pedagógicas com a nova demanda de necessidades dos alunos a 
fim de valorizar a apresentação dos conteúdos pela perspectiva da 
turma. 

3. NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS 
Segundo Prensky [5], o termo nativos digitais, é usado para 
referir- se às crianças que já nascem em contato com as 
tecnologias, com a sociedade em rede e não conseguem imaginar 
o mundo sem essa interação tecnológica por meio da web. Já 
imigrantes digitais, segundo o mesmo autor, são “Aqueles que 
não nasceram no mundo digital, mas em alguma época de nossas 
vidas, ficou fascinado e adotou muitos ou a maioria dos aspectos 
da nova tecnologia são, e sempre serão comparados a eles, sendo 
chamados de Imigrantes Digitais.” [5]. 

Com isso, é ressaltada a importância na formação de professores, 
pois esse conhecimento pode ajudá-los a elaborar novas 
estratégias pedagógicas, envolvendo o uso das tecnologias na 
educação e o seu papel na aprendizagem dos alunos. 

4. O USO DAS TIC POR ALUNOS QUE 
APRESENTAM, OU NÃO, DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), presentes 
cada vez mais na sociedade e sob evolução constante, também 
estão sendo inseridas no ambiente escolar, de forma lenta e 
gradual por parte dos professores. É necessário, neste contexto, 
enfatizar sobre a importância do uso das tecnologias com alunos 
com e sem dificuldade. 

Com a inserção da informática na sala de aula, muitos professores 
vêm buscando recursos para desenvolver estratégias que 
contenham recursos tecnológicos em seu contexto, a fim de tornar 
as aulas mais atrativas e que estejam mais próximas da realidade 
dos alunos. 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são de acordo com 
Behar “(...) espaços na internet formado pelos sujeitos e suas 

interações e formas de comunicação e interação que se 
estabelecem por meio de uma plataforma, tendo como foco 
principal a aprendizagem.” [1] 

Esse recurso é de grande utilização para os professores na 
Educação a Distância (EAD) podendo servir de suporte para aulas 
presencias e semipresenciais, criando ambientes que vão além da 
escola. 

A seguir é apresentado o AVA Planeta ROODA, de fácil acesso, 
tanto para docentes como para discentes. 

Segundo Marchesi [3], são considerados alunos com dificuldades 
de aprendizagens: os alunos com atraso significativos nas 
aprendizagens escolares, com problemas emocionais, de 
comportamento e desmotivados. Existem três possíveis variáveis 
que influenciam no surgimento dessas dificuldades, que são: 
Psicológicas, no que se refere a fatores cognitivos e 
psicoemocionais dos alunos; Socioculturais, referente ao contexto 
social do aluno e características familiares; e Institucionais, no 
que diz respeito à escola, métodos de ensino, currículos mal 
desenvolvidos, poucos recursos. 

As TIC na educação, em diferentes pontos, podem auxiliar na 
aprendizagem, como por exemplo, apresentar diversas 
possibilidades de interação entre os alunos. Neste sentido as 
propostas de trabalhos cooperativos entre grupo utilizando 
ferramentas educacionais auxiliaria os alunos, principalmente 
aqueles com dificuldades, como escreve Marchesi: “Não há 
dúvida de que o trabalho cooperativo dos alunos é uma 
estratégia positiva para aprender, pois ajuda a elaborar a 
informação, a conversar sobre ela e a buscar soluções 
negociadas com os colegas.” [3]. Para alguns discentes que 
apresentam dificuldade de atenção, as atividades que envolvem 
repetição também são importantes para suas aprendizagens. A 
utilização de memorização repetitiva para automatizar as relações 
cerebrais que o aluno virá a estabelecer é uma alternativa.  

Portanto, as Tecnologias da Informação e Comunicação auxiliam 
na aprendizagem dos alunos com e sem dificuldades de 
aprendizagem intervindo em diferentes pontos de percepção dos 
discentes. 

4.1 Conhecendo o Planeta ROODA 2.0 
O Planeta Rooda 2.01 é um AVA voltado para a Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental. É caracterizado por ser ambientado no 
espaço sideral. Tem opções de inserção elementos decorativos 
(árvores, pedras e plantas) nos ambientes dentro das turmas, assim 
como as funcionalidades que são representadas por “iglus”.  

Na gerência do Planeta Rooda, o professor possui a liberdade de 
escolher como serão as interações no ambiente. Atualmente as 
funcionalidades são:  

• Biblioteca: para armazenamento de documentos, arquivos e 
imagens; 

• Blog: pode ser blog pessoal do aluno, para registros pessoais, 
blog da turma, ou até mesmo blog coletivo, com membros 
integrantes da turma; 

                                                                 
1 Disponível em http://www.nuted.ufrgs.br/planeta2/ . Acesso em 

25 de junho de 2013. 
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• Player: armazenamento de vídeos; 

• Planeta Arte: criação de desenhos; 

• Portfólio: para desenvolvimento e armazenamento de projetos 
do professor, ou referente a um projeto da turma. 

• Aulas: organização das aulas, para auxilio e consulta do 
professor e dos alunos; 

• Fórum: espaço para debates. 

• Avatar: o usuário escolhe a caracterização do seu avatar, 
dentro das possibilidades disponibilizadas no sistema. 

Portanto, este AVA, desenvolvido na Faculdade de Educação por 
educadores, designers e programadores possui diversas 
possibilidades de utilização na sala de aula por meio de suas 
ferramentas, dependendo apenas da criatividade e das estratégias 
pedagógicas dos professores que iram usá-la. Por ser de fácil 
navegação e apresentar imagens nos botões de acesso, pode seu 
usado por alunos não alfabetizados, pelo fato de ser intuitivo. 

5. METODOLOGIA  
A presente pesquisa caracteriza-se como estudo de abordagem 
qualitativa do tipo estudo de caso. Parte da observação dos 
fenômenos e dos sujeitos a partir do meio que estão inseridos e da 
coleta de materiais produzidos pelos mesmos.  
Para obtenção dos dados realizou-se um curso de extensão2 no 
Laboratório de Informática do Ensino Superior.  
Fizeram parte da pesquisa 8 professores do Ensino Fundamental 
da rede pública e privada e alunos da licenciatura.  
Os dados foram levantados a partir dos registros das observações 
e das contribuições/registros dos alunos no AVA Planeta Rooda 
2.0 e também via e- mail. A atividade principal do curso foi a 
elaboração de um projeto voltado para alunos com dificuldade de 
aprendizagem. Desta forma, buscou-se perceber como seriam 
elaboradas estratégias de trabalho com o Planeta Rooda 2.0.  

5.1 Curso de Extensão 
O curso possibilitou a familiarização dos participantes com este 
ambiente digital e o registro das discussões dos temas propostos.  
O curso se constituiu em 5 encontros presenciais, uma vez por 
semana, no laboratório de Informática do Ensino Superior. Além 
disso, os participantes também realizaram atividades e leituras a 
distância, totalizando uma carga horária de 30 h/a.  
As aulas do curso foram disponibilizadas em página na web criada 
na ferramenta Weebly. Neste foram armazenados os materiais 
produzidos pelos alunos, além de ambiente para discussões, 
resoluções de dúvidas e interações da turma entre si com as 
docentes. 
O curso foi organizado de forma que cada temática fosse 
trabalhada em um dia de aula, com atividades a distância no 
decorrer da semana. Cada aula possuía um texto, desafios, sendo 
que duas aulas tiveram apresentação de ferramentas educacionais, 
além de interações virtuais/presenciais e leituras.  

5.2 Direcionando o estudo dos dados 
A metodologia de análise de conteúdo proposta por Moraes [4], 
foi utilizada para esse estudo. Segundo o autor, trata-se de uma 
                                                                 
2Disponível no endereço: 
 http://planetarooda20.weebly.com/index.html 

interpretação pessoal por parte do pesquisador relacionado à 
percepção que este tem dos dados. 

Nesta perspectiva, o processo de análise foi construído em cinco 
etapas: 
• Preparando as informações; 

• Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 

• Classificação dos dados para análise; 

• Descrição; 

• Interpretação. 

6.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  
A discussão apresentada é o resultado das interpretações desta, 
apoiada no uso de recortes tirados dos projetos criados pelos 
professores e participações dos mesmos no ambiente virtual de 
aprendizagem. As dificuldades de aprendizagens abordadas nos 
projetos dos professores foram: 

6.1 Dificuldades na utilização das tecnologias e 
dificuldade motora 
O participante A atribuiu a escolha por essas dificuldades às 
limitadas condições da escola em que trabalha, ele reitera que, não 
é possível trabalhar com turmas inteiras na sala de computador, 
portanto, abordaria o tema com pequenos grupos. O foco seria 
desde o básico, como melhorar a coordenação motora, até 
desenvolver a leitura, escrita e atenção. 

Ele utiliza-se da ferramenta Planeta Arte para desenvolver a 
coordenação motora através da criação de desenho livre, do 
Player, a fim de trabalhar a atenção do aluno por meio de 
interpretação audiovisual. Nesse contexto, destaca-se a atividade 
utilizando o recurso audiovisual a fim de envolver a atenção do 
aluno e indo ao encontro do que Marchesi [3] afirma sobre os 
diferentes recursos de leitura a serem utilizados para tornarem 
mais interessantes as aulas para aqueles alunos que tem 
dificuldade em manter a atenção. O participante C aborda as 
dificuldades motoras nas suas atividades deixando claro no seu 
projeto a atenção que se deve dar ao aluno com dificuldade, o que 
remete a Marchesi quando afirma que “As emoções do aluno 
condicionam sua atividade intelectual e sua motivação para 
aprender e, por sua vez, estão condicionadas pelas relações que 
o aluno experimenta com seus professores.” [3] 
Ou seja, o participante C preocupa-se com a evolução do seu 
aluno, sabendo que suas emoções de fracasso podem dificultar seu 
processo de aprendizagem.  

6.2 Dificuldade de expressão oral e escrita 
Visando melhorias da expressão oral e escrita dos seus alunos, o 
participante B tem por objetivo o incentivo à leitura e a produção 
de gêneros textuais em suas diferentes formas de linguagens 
midiáticas. 

Propôs uma atividade em grupo, sendo a gravação de falas de 
personagens criados pelos integrantes do grupo e postagem 
posterior no Player para comentários dos colegas. A interação 
com os colegas nas atividades auxiliará os alunos na 
comunicação, oralidade, desenvoltura, já que terão de decidir as 
vozes dos personagens e gravá-las, e posteriormente receber os 
comentários dos alunos sobre o feito. Segundo Marchesi [3] é 
importante que os alunos com dificuldades interajam com os 
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outros colegas que participam dos grupos como tutores, pois isto 
auxilia a centrar a atenção na atividade.  

6.3 Dificuldade na compreensão/ assimilação 
do conceito de número natural e na resolução 
de problemas com operação de divisão 
O participante D utilizou os recursos do Planeta Arte para atingir 
seus objetivos de auxiliar o processo de raciocínio lógico e 
interpretação dos problemas envolvendo operações de divisão. 
Com este propôs que os alunos desenhassem os grupos de objetos 
e os dividissem em grupos, seguindo os enunciados dos 
problemas.  
Neste caso o mecanismo de automatismo está sendo desenvolvido. 
Este é muito importante para os alunos, pois trata-se do maior 
número de processos automáticos que o indivíduo realiza. Com 
ele o aluno realiza cálculos, por exemplo, de forma segura e não 
de forma cansativa tendo de resolver todas as partes do mesmo, 
pois já compreendeu o conceito e também o processo [3]. 

6.4 Aluno com hiperatividade 
O participante E trouxe a hiperatividade em seu projeto e propõe 
atividades curtas, de leitura fáceis, pois estas podem ser 
interessantes para alunos que têm dificuldade em manter atenção, 
portanto podem ser eficazes. Neste sentido, como escreve 
Marchesi, “É preciso ajudar os alunos a terem consciência de 
que as tarefas podem ser feitas de forma mais fácil se dirigirem a 
atenção para aquilo que é importante e utilizarem as estratégias 
adequadas.” [3].  

6.5 Aluno com dislexia 
O participante F apresenta atividades que envolvem a participação 
dos alunos em tarefas de escrita em grupo no Blog e comentários 
sobre vídeo do Player. 
O participante F enfatizou o cuidado que o professor deve ter com 
o aluno, a atenção que lhe é necessária, o incentivo que torna-se 
imprescindível para que suas dificuldades não se tornem barreiras 
e o façam desanimar. 

6.6 Aluno com retardo mental leve, traços de 
autismo/ deficiência intelectual 
O participante H traz um aluno com “deficiência intelectual”, 
seriam alunos mais velhos, com idade igual ou superior a 20 anos. 
As atividades propostas envolveriam a temática de consciência 
ecológica e teria a estratégia de reconhecimento de imagens, 
postadas no Blog da turma pela professora, de, por exemplo, 
frutas, flores... e os alunos deveriam realizar a escritas dos 
respectivos nomes. Desenhos no Arte sobre qual fruta gostam 
mais, apresentação de vídeo no Player sobre as estruturas das 
plantas. Sugeriu também a elaboração de cartazes em grupo e 
postagem no blog da foto do mesmo. 
As atividades apresentadas pelo participante H são simples, porém 
envolvem interação e colaboração dos alunos, e mostra o 
professor envolvido nas propostas fazendo intervenções 
importantes que facilitarão a aprendizagem da turma. O trabalho 
com pessoas com atrasos, devido a deficiência intelectual ou 
alguma outra, requer um cuidado especial por parte dos docentes, 
pois existe um envolvimento emocional que é de estrema 
importância nesse processo. Foi destacado isso no projeto do 
participante H e, concomitantemente, no do participante G que 
segue abaixo: 

O participante G destaca a troca de informações com os colegas 
nas ferramentas do Planeta Rooda 2.0, a fim de aumentar a 
socialização e diminuir possíveis quadros de bullying.  
Utilizou o Blog para a construção de uma linha do tempo da 
história de vida do aluno, Portfólio para estabelecer relações entre 
fatos que tenham ocorrido na época de suas vidas e 
acontecimentos mundiais. Sugeriu também a escrita sobre reflexão 
de suas vidas devendo ser postado na biblioteca para socialização 
com os colegas. Neste contexto, afirma Marchesi “A corrente 
emocional que se cria entre cada aluno e cada professor é um 
fator importante para entender as relações mútuas e a atividade 
de aprendizagem”[3] . 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste estudo foi possível constatar que o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) pode ser utilizado com alunos que apresentem 
dificuldades de aprendizagem e, ainda, que o professor e suas estratégias 
de ação são o que fazem o diferencial nesse processo. Independente de 
qual seja a situação do aluno, o professor pode atendê-los de forma 
satisfatória oferecendo atenção, incentivo, respeitando seus limites e 
dando-lhes oportunidades de mostrarem o que sabem elevando sua 
autoestima.  
O resultado deste estudo enfatiza a importância dos professores buscarem 
novos meios de proporcionar aprendizagem, sendo tecnológico ou não, 
pois o que faz a diferença são as estratégias elaboradas pelos mesmos.  
Sabe-se que os alunos com dificuldades de aprendizagens necessitam de 
diferentes olhares/recursos para atender suas necessidades. Dentre estes o 
Planeta Rooda 2.0 mostrou-se uma alternativa. 
A presente pesquisa foi apenas um recorte do curso oferecido do Planeta 
Rooda 2.0, o que possibilitou o conhecimento das suas funcionalidades 
que mostraram ser materiais de ricas possibilidades para com os alunos. 
Futuros estudos poderiam averiguar a prática destes projetos em sala de 
aula, evidenciando quais os resultados destas estratégias de ação no 
aprendizado dos alunos que apresentam as dificuldades destacadas neste 
trabalho. 
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ABSTRACT 
In recent years there has been a great advancement of 
technology tools available for education. Among these tools are 
the virtual educational platforms, which allow a wide interaction 
with both the school community, teachers and other 
professionals of the institution as well as with family members, 
are the local reality, or broader levels, reaching even realities 
other countries. Thus, this paper presents considerations and 
ideas about the possibilities of using new information 
technologies in schools, in particular in the case of this work, in 
kindergarten. Being Institutions kindergarten school where a 
space in the Brazilian reality, the children remain in school full 
time, new technological tools of communication, come against a 
pressing need for channels of communication between the 
institution and those involved in educational process. Thus, the 
new information technologies open up possibilities for closer 
relations between the family and school, and the teachers 
themselves to each other through the sharing of experiences in 
school, and that can be presented in these virtual environments 
without burdening costs either the institution or the teacher 
himself.  
 
RESUMEN 
Nos últimos anos houve um grande avanço das ferramentas de 
tecnologia disponíveis para a área educacional. Dentre estas 
ferramentas, estão as plataformas educacionais virtuais, que 
permitem uma ampla interação tanto com a comunidade escolar, 
docentes e demais profissionais da instituição, bem como, com 
os familiares, sejam da realidade local, ou a níveis mais amplos, 
podendo alcançar inclusive realidades de outros países. Desta 
forma, o presente trabalho apresenta considerações e reflexões 
acerca das possibilidades do uso das novas tecnologias da 
informação na escola, no caso em específico deste trabalho, na 
Educação Infantil. Sendo as Instituições de Educação Infantil 
um espaço escolar onde, na realidade brasileira, as crianças 
permanecem em período integral na escola, as novas 
ferramentas tecnológicas de comunicação, vêm de encontro a 

uma necessidade premente de canais de comunicação entre a 
instituição e os demais envolvidos no processo educacional. 
Assim, as novas tecnologias da informação, abrem 
possibilidades para um estreitamento entre as relações família e 
escola, e dos próprios docentes entre si, por meio do 
compartilhamento de experiências vivenciadas no espaço 
escolar, e que, podem ser apresentadas nestes meios virtuais sem 
onerar custos, seja a instituição ou ao próprio docente.  
 

Categories and Subject Descriptors 

1. ELERANING AND E-INCLUSION 

• Design, platforms and tools, technical models, projects 
and experiences, impact evaluation and effectiveness 

Keywords 
Tic. Thool Education. School. 

Palavras-chave 
Tic. Educação Infantil. Escola. 
 

Introdução 

No contexto em que vivemos a contemporaneidade, as 
mudanças ocorrem de uma forma cada vez mais rápida. O que 
nos é apresentado hoje como novidade, dentro de alguns meses 
pode se tornar obsoleto, principalmente quando se trata de 
descobertas na área das novas tecnologias. Vemos diante de 
nossos olhos, crianças já na primeira infância operando com 
autonomia objetos tecnológicos que muitas vezes adultos não 
conseguem manusear. Estamos presenciando uma geração que 
nasce e cresce imersa na área digital. Comerciais de televisão, 
computadores, aparelhos com jogos (games), são algumas das 
ferramentas disponíveis aos pequenos cidadãos. 

Como a escola tem absorvido este processo? Para responder a 
este questionamento latente, buscamos as respostas na 
experiência desenvolvida pelo Centro de Educação Infantil 
Maria Bittencourt Saut, da Rede Municipal de Ensino do 
município de Camboriú – SC, juntamente com a plataforma 
www.janelajardim.ning, de Portugal. 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
Conference’13, Month 12, 2013, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil. 
Copyright 2013 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 
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No Educere de 2009, por meio da palestra da professora Altina 
Ramos da Universidade do Minho1, tomamos conhecimento da 
plataforma virtual www.janelajardim.ning, e das possibilidades 
de trabalho que esta oferecia ao ambiente escolar, inclusive no 
âmbito do trabalho com a Educação infantil. Deste encontro, 
nasceu o primeiro contato com a plataforma. 

Após uma parceria bem sucedida em um primeiro projeto2 no 
âmbito do ano internacional da biodiversidade, entre a 
instituição brasileira e o Jardim de Infância de Rio Côvo, da 
cidade de Barcelos, Portugal, decidimos ampliar o olhar e 
efetivar o uso da plataforma virtual como suporte para a 
divulgação do trabalho educacional desenvolvido na instituição 
e o estreitamento da relação família x escola. 

Como as crianças, no caso das Instituições de Educação 
Infantil3, permanecem na escola no período integral, e, levando 
em consideração que a grande maioria da população vive uma 
rotina cada vez mais acentuada de trabalho4, o espaço destinado 
ao acompanhamento escolar por parte da família se torna cada 
vez mais ínfimo. Para Queirós (2007, p. 16), “A ligação jardim 
de infância – família beneficia a criança, garantindo-lhe um 
desenvolvimento e um percurso de aprendizagem mais 
integrados.” 

Contribuiu também o fato de o CEI iniciar em março deste ano, 
um projeto de sustentabilidade. Levando em consideração o fato 
de que, o município em questão não possui coleta seletiva dos 
resíduos, o grupo de docentes juntamente com a gestora, 
desenvolveu um projeto de sustentabilidade que tem como 
objetivo maior, dar o destino correto a todos os resíduos 
produzidos no CEI, sempre observando a possibilidade da 
participação efetiva dos pequenos alunos. Este objetivo, até o 
presente momento, tem sido alcançado por meio de parcerias 
com entidades da comunidade local.5 Concomitante a este 
objetivo, está o de criar um ambiente de aprendizagem que 
propicie múltiplas possibilidades de as crianças aprenderem 
enquanto sujeitos do processo, e não como apenas meros 
espectadores. Para Pinto (2009, p. 27): 

 

A riqueza das potencialidades tecnológicas emergentes da 
Sociedade da Informação e do Conhecimento, e existentes nos 
contextos informais de aprendizagem, nos quais as crianças 
interagem diariamente, suscita inquietações e reflexões nos 
profissionais de Educação de Infância na procura do 
desempenho de práticas educativas de qualidade.  

 

Desta forma, a página disponível gratuitamente on-line, permitiu 
que ambas as propostas de trabalho fossem passíveis de 
concretização. Além da página criada em nome da instituição, 
http://janelajardim.ning.com/profile/CEIMBittencourtSaut, cada 
docente criou sua própria página para interagir dentro deste 
ambiente, deixando comentários, conhecendo outras 
experiências de outras instituições e de outros docentes. Tendo 
em vista que a plataforma em questão é de domínio de Portugal, 
a maioria dos membros é daquele país, assim, além da troca de 

                                                                 
 
 
 
 
 

informações e experiências entre si, as docentes têm a 
oportunidade de trocar experiências com profissionais de uma 
realidade distinta da sua, que não é apenas de outro país, mas 
também de outro continente. 

 

E-tic-tando a Escola 
 

A facilidade de acesso à informação por parte do cidadão 
comum e mesmo de produção dessa informação acentua a 
necessidade de, desde muito cedo, a criança desenvolver 
competências reflexivas e críticas no sentido de aprender a 
construir o seu conhecimento, para uma melhor interação no 
mundo em que vive. 

Neste sentido, é preciso “e-tic-tar” a escola, ou seja, permitir que 
a tecnologia esteja intrínseca no processo, assim como ela está 
na vida cotidiana de todos os sujeitos, independente da faixa 
etária. Esta tarefa cabe aos órgãos competentes, mas também 
pode ser iniciada pelo corpo docente, como na experiência aqui 
relatada. Para Faria (2008, p. 161), “[...] a Escola e o Jardim-de-
Infância não vivem alheados a estes fenómenos e têm vindo a 
compreender, gradualmente, que a integração e apropriação das 
tecnologias digitais por parte das crianças é um caminho sem 
retorno.” 

Assim, não é por que queremos que a tecnologia esteja diluída 
no espaço escolar que assim deve acontecer, mas por que este é 
um processo que está premeditado para ocorrer. Ou a escola vai 
de encontro a ele, adequando-se a necessidade premente de 
inovações na área educacional, ou será tomada de assalto num 
curto espaço de tempo com um gama de novas mudanças, e terá 
de se ajustar a qualquer custo. Para Faria e Dias (2010, p. 51), 
“As novas relações de trabalho e as conseqüentes 
transformações ocorridas na sociedade contemporânea 
modificaram o papel da família, acarretando novas 
responsabilidades a instituição escolar[...]” 

No caso desta experiência em particular, o grupo de docentes do 
CEI Maria Bittencourt Saut juntamente com a gestora decidiu ir 
de encontro à tecnologia, e desenvolveu sua página virtual na 
plataforma educativa janelajardim.ning. Neste espaço, estão 
disponíveis inúmeras formas de apresentação das experiências 
educativas desenvolvidas na instituição. 

 
Figura 1 - Home da Plataforma dajaneladomeujardim 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

481

A plataforma, alojada na rede social NING, é uma ferramenta 
baseada no conceito de web 2.0. 

Dos procedimentos para acessar a plataforma, é necessário fazer 
um cadastro, que é analisado pela gerenciadora para posterior 
aprovação. Desta forma, no caso da experiência aqui relatada, os 
familiares sentiram mais segurança para autorizar a postagem 
das fotos das crianças. 

As atividades são registradas em sua maioria com câmeras 
digitais comuns, e as fotografias digitais são postadas no 
formato de álbuns. Em algumas vezes, também são utilizados 
vídeos. Estes arquivos são anteriormente formatados para um 
tamanho que seja compatível com a web6, “mais leves”, assim, 
ficam mais fáceis de serem postados e visualizados. As 
postagens são feitas por meio de “álbuns virtuais7”, onde é 
possível disponibilizar números expressivos de fotos, cerca de 
40 a 50 fotos digitais. 

Em cada álbum, é possível legendar cada foto individualmente, 
ou descrever sobre o processo da atividade desenvolvida na capa 
do álbum. Além destes elementos, a colocação das “tags8”, 
possibilita que outros educadores encontrem a experiência 
compartilhada virtualmente por meio de pesquisas que tenham 
em comum as mesmas “tags”. 

Além das ferramentas “álbuns”, existe também as “postagens de 
blogs”. Nestas postagens, é possível registrar experiências em 
que seja necessário o compartilhamento de forma mais ampla. A 
postagem de blog aparece já na página inicial, permitindo que 
quaisquer dos membros ao acessarem a plataforma tomem 
conhecimento da “nova notícia”. 

Os pais dos alunos que estão cadastrados na plataforma têm 
acesso a todo o material que pode ser disponibilizado tanto na 
página da instituição, bem como na página das docentes. Desta 
forma, a possibilidade de acompanhamento do processo 
educacional por parte dos familiares, se intensifica. Os pais 
podem tanto deixar registradas suas opiniões nas páginas 
virtuais, como se comunicar pessoalmente com o corpo docente 
ou com a gestora sobre as experiências educativas desenvolvidas 
no CEI. Novamente nos amparamos em Faria e Dias (2010, p. 
51): 

 

 

[...] com o desenvolvimento da tecnologia, a criação da 
linguagem virtual e a profusão de conhecimentos novos 
produzidos a cada dia, foram ampliadas as possibilidades de 
busca individual e intencional do conhecimento formal pelo 
aprendiz, independentemente da escola.  

Portanto, uma organização intencional por parte da escola que 
possibilite esta busca pelos familiares, só tende a acrescentar no 
processo educativo. Os pais contribuem com sua visão acerca 
das experiências vivenciadas pelos filhos no ambiente escolar, e 
as possibilidades de crescimento do aluno no processo de ensino 
aprendizagem, neste contexto são concretas. 

Ainda é possível contemplar a possibilidade da interação entre 
pais e filhos, ao visualizarem juntos as atividades desenvolvidas 
e apresentadas na plataforma, os pais podem interagir com os 
                                                                 
 
 
 

filhos perguntando sobre o processo de desenvolvimento destas 
atividades, aproximando e estreitando os laços de afetividade e 
de conhecimento sobre o ambiente escolar. Para Barros e 
Oliveira (2010, p. 96) “As interações sociais fazem emergir 
conflitos cognitivos, importantes no desenvolvimento cognitivo 
das crianças, uma vez que favorecem a reorganização das 
aprendizagens de modo a integrar novo conhecimento com o 
qual a criança contacta.” 

Como o CEI ainda não disponibiliza de computadores nas salas 
de aula, as docentes levam seus computadores pessoais (lap 
tops) até o CEI e com o auxílio de um projetor, apresentam aos 
alunos as imagens (fotos e vídeos), registradas deles. É uma 
experiência muito rica e interessante, principalmente quando os 
registros são em vídeo. 

O reconhecer-se na tela, o auto analisar-se, ver a própria imagem 
em movimento, ouvir a própria voz, é uma experiência sem 
dúvida enriquecedora para os alunos. As novas tecnologias 
permitem que eles se auto analisem em todos os sentidos, que 
percebam seus próprios gestos, modos de se comunicar por meio 
do corpo e da voz, identifiquem diferentes linguagens. Por meio 
do desenvolvimento destas experiências, os docentes conseguem 
perceber como a comunicação melhora a autonomia tanto do 
indivíduo como do grupo. 

Os pais por sua vez têm contribuído de forma significativa, 
deixando comentários acerca das atividades e experiências 
desenvolvidas no ambiente escolar. Entendemos que também 
estas interações, devem ser apresentadas aos alunos, e assim o 
fazemos, para que percebam que os pais acompanham e se 
interessam pelo seu desenvolvimento, o que é de fundamental 
importância para o processo educacional. Para Ramos (2007, p. 
273): 

O computador serve aqui como um aliado no desenvolvimento 
da autonomia e na construção do seu conhecimento, cujas 
crianças, “verdadeiros nativos digitais, interagem com os 
diversos suportes e linguagens reflectindo-se nas dimensões 
cognitiva e sócio-afectiva da aprendizagem e na sua relação com 
o saber”  

 

É neste processo dialético que fundamentamos nosso 
pensamento acerca das contribuições que a experiência no 
âmbito das novas tecnologias da comunicação e da informação, 
e que vem sendo desenvolvida no CEI Mª Bittencourt Saut, no 
município de Camboriú – SC, pode trazer para o campo 
educacional. 

Algumas Considerações acerca do trabalho 
desenvolvido 
Este trabalho pretendeu apresentar as diferentes possibilidades 
do uso das novas tecnologias da comunicação, no âmbito do 
registro das experiências educativas na Educação Infantil, 
visando uma maior interação entre família, aluno e escola. 

Neste processo, a gestora e os docentes da instituição de 
Educação Infantil, CEI Mª BITTENCOURT SAUT, do 
município de Camboriú – SC, utilizaram as plataformas virtuais 
como um novo canal de comunicação entre a escola e os 
familiares. E indo além deste plano, esta nova ferramenta 
permitiu a troca de experiências educativas entre os docentes da 
instituição, entre os docentes e outras realidades educativas e 
entre a escola e outras instituições de educação. 
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Estas relações virtuais permitiram uma melhoria significativa no 
processo educacional desta instituição, o que levou a uma maior 
interação entre a escola e os seus pares. Desta forma, o uso das 
plataformas educacionais no âmbito das instituições escolares, 
no formato em que é apresentado neste trabalho, assume, em 
segundo plano, a característica de estratégia pedagógica como 
um instrumento de desenvolvimento da autonomia e de 
formação pessoal e social. 

Ressaltamos que a plataforma dispõe de inúmeras ferramentas, 
mas que não cabe a este trabalho em específico apresentar. 
Nesta experiência, apenas relatamos as ferramentas que até o 
momento temos utilizado como meio de comunicação com os 
pares, pais e professores. 

Embora tenhamos sempre que levar em consideração o fato de 
que nenhum processo educativo se efetiva sem a consciência de 
que a tecnologia deve estar a serviço da pedagogia. 
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palestra e trouxe a novidade para o CEI, que 
naquele mesmo ano iniciou a interação na 
plataforma virtual. 
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[7] O álbum virtual é um espaço onde podem ser 
postadas fotos digitais e que possibilitam o 
acréscimo de legendas e textos informativos 
sobre as imagens postadas. Para a área 
educacional é muito válido, pois o docente 
necessita de espaços para descrever ou relatar as 
experiências que tais imagens evidenciam. 
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ABSTRACT 
Computers have been gaining ground in the classroom as 
educational tools. Mathematics is a discipline that sometimes 
requires students to assimilate abstract theories. Thus, it is 
necessary to create an environment that fosters closer 
relationships between content and the daily realities of students’ 
lives. Educational software can contribute favorably to teaching 
practices. However, choosing among the numerous software 
options for math education can be daunting. Therefore, we created 
a catalogue of free educational software for 6th to 9th grade math 
education, which classifies software based on how students 
interact with computers. We searched for software in digital and 
print bibliographic materials and only considered those that were 
free and downloadable.  Valente was used to classify student-
computer interaction. While still in development, the software list 
and suggested classification can assist teachers in choosing 
software that can help with the representation and/or visualization 
of specific math content. 

RESUMO 
Os computadores vêm conquistando espaço nas escolas onde 
podem ser utilizados como recursos pedagógicos. A Matemática é 
uma disciplina que possui, em alguns tópicos, teorias abstratas. 
Nesse caso, é necessário criar um contexto que favoreça a 
aproximação entre os conteúdos e a realidade dos alunos. Uma 
contribuição favorável pode estar no uso de software educativos 
nas práticas docentes. No entanto, são inúmeros software que 
podem ser utilizados para conteúdos de Matemática, e a escolha 
se torna difícil. Nessa perspectiva, o objetivo do trabalho foi 
elaborar um catálogo com software educativos gratuitos para o 
ensino de Matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 
assim como classificá-los pela forma que o aluno interage com o 
computador. A busca dos software foi feita com base em materiais 
bibliográficos disponíveis no formato digital ou impresso. Foi 
considerado somente software gratuito em que o arquivo de 
instalação estava disponível para download. Para classificar a 
interação aluno-computador, optou-se pela proposta de Valente. 
Ainda em fase preliminar, a relação de software e a classificação 
sugerida podem auxiliar os professores na escolha dos software 
que possam suprimir a deficiência de criação de contextos para a 

representação e/ou visualização dos acontecimentos relacionados 
à especificidade dos conteúdos de Matemática.  

General Terms 
Design 

Keywords 
Software gratuito, Matemática, ensino fundamental. 

1. INTRODUÇÃO  
Os computadores frequentemente vêm conquistando espaço no 
cotidiano das pessoas. Essa realidade aplica-se também às escolas 
onde tais máquinas podem ser utilizadas como recursos 
pedagógicos.  

O número de professores que utilizam computadores para 
apresentar o conteúdo em sala de aula cresce cada vez mais. 
Pesquisas feitas pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (Cetic.br, 2012) com docentes de 
escolas públicas e particulares revelam que eles têm investindo na 
própria formação em tecnologia para desfrutarem dos benefícios 
que o computador pode oferecer. 

Para as aulas de Matemática, o computador, por meio dos 
softwares, pode beneficiar seus usuários. Ele facilita o acesso a 
informações e auxilia no processo de construção do conhecimento 
(Gladcheff et al., 2001).  

A Matemática é uma disciplina que possui, em alguns tópicos, 
teorias abstratas. Nesse caso, é necessário criar um contexto que 
favoreça a aproximação entre os conteúdos e a realidade dos 
alunos. Uma possível solução para esse problema pode ser 
encontrada nos software educativos que, como enfatizam Merlo e 
Assis (2010), é “[...] uma alternativa da informática que vem 
sendo muito utilizada pelas escolas como ferramenta de auxílio ao 
professor”. 

Para fins conceituais, será considerado software educativo todo 
material que foi desenvolvido exclusivamente para uso na 
educação, algo que foi previsto desde o seu projeto e 
desenvolvimento (Oliveira et al., 2001; Bassani et al., 2006).   

Há vários software de Matemática gratuitos e pagos disponíveis 
para os professores. No entanto, muitas escolas e docentes não 
dispõem de recursos financeiros para investirem na compra de 
software educativos. Nesse caso, os software gratuitos podem ser 
uma alternativa viável para a inserção da tecnologia na sala de 
aula. Eles são disponibilizados para download na internet sem 
nenhum custo e sem período de validade, mas possuem licenças 

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
Conference’10, Month 1–2, 2010, City, State, Country. 
Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 
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que restringem os usuários a usá-los apenas na forma que o 
software foi baixado (Santos et al., 2010).  

É grande o número de software desenvolvidos especialmente para 
a educação. Entretanto, o uso desses materiais não chega à sala de 
aula na mesma proporção. As dificuldades variam: há a seleção 
dos software, o domínio técnico da máquina, a articulação entre 
os tópicos de conteúdos, a maneira como os professores trabalham 
didaticamente com os alunos e as possíveis intervenções a serem 
feitas durante a sua utilização.  

De acordo com Figueira-Sampaio et al. (2012), a maioria dos 
professores tem escolhido os materiais pela indicação de outros 
docentes que utilizaram o software em sala de aula. Na tentativa 
de facilitar a decisão na escolha e apresentar as opções de 
softwares gratuitos, o objetivo deste trabalho foi elaborar um 
catálogo com software educativos gratuitos para o ensino de 
Matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, assim como 
classificá-los de acordo com a forma que o aluno interage com o 
computador. 

2. METODOLOGIA 
Para o levantamento dos software educativos gratuitos, foi feita 
uma busca  com base em materiais bibliográficos disponíveis no 
formato digital ou impresso. Foram considerados somente 
software para o ensino de Matemática do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental, totalmente gratuitos e com arquivos de instalação 
disponíveis. 

Uma forma de apresentar os software educativos aos professores 
se refere às potencialidades desses materiais de acordo com certas 
classificações (Lyra, 2003). Neste trabalho, optou-se pela 
classificação segundo o nível de interação aluno-computador: 
Tutoriais, Exercício e Prática; Jogos, Simulação, Aplicativos, 
Programação e Multimídia e internet (Valente, 1993, 1999). 

3. RESULTADOS 
São inúmeros software que podem ser utilizados para conteúdos 
de Matemática com alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental 
(Tabelas 1 e 2). É importante destacar que este trabalho se 
encontra no estágio inicial de execução, tanto para o levantamento 
quanto para a classificação. Os software encontrados para 
download até o momento receberam uma classificação preliminar 
para a interação aluno-computador. No que tange à classificação 
definitiva, os software serão utilizados e explorados em sala de 
aula.  

Não foi possível encontrar software gratuitos, na modalidade de 
classificação intitulada Tutoriais que possam auxiliar no ensino de 
Matemática. Além disso, o único software encontrado que se 
enquadra na modalidade Programação foi o software Super-Logo, 
versão moderna e inspirada na linguagem Logo que já possui sua 
fundamentação pedagógica e utilização para o ensino bastante 
discutida (Papert, 1985; Gregolin, 2012; Campos & Kistemann, 
2013). 

Na modalidade Jogos, foi possível encontrar oito software 
gratuitos (Tabela 1) que, segundo Valente (1999), desafiam o 
aluno, fazendo-o entrar em um estado de competição com a 
máquina. Há software como o Trilha Matemática, que possui a 
função multijogador e permite a competição e a interação entre os 
próprios alunos. 

 

Tabela 1. Software educativos gratuitos nas modalidades 
Jogos, Exercício e Prática e Multimídia e Internet. 

Software Jogos Exercício-e-
Prática 

Multimídia 
e Internet 

A Magia dos 
Números x x x 

Círculo 0 x   

Shapari x   

Torre de Hanoi x   

Torus Games (Kali) x   

Trilha Matemática  x x  

TuxMath x x  

Winarc x   
 
O software Trilha Matemática trabalha os conceitos de expressões 
matemáticas. Nesse jogo, os estudantes se deparam com um 
labirinto em que é preciso resolver algumas expressões para que 
se possa prosseguir no jogo. Vence o aluno que chegar primeiro 
ao destino final do labirinto (Lise & Brancher, 2004). 

Os jogos estão ganhando espaço no que diz respeito à aplicação 
para o aprendizado da Matemática. Para Oliveira et al. (2013), 
eles possuem uma função importante no ensino dessa disciplina, 
posto que a compreensão dos conteúdos acontece de forma mais 
natural por parte dos alunos. 

Foi observado que os software A Magia dos Números, Trilha 
Matemática e TuxMath possuem características da modalidade 
Exercício e Prática. A própria classificação indica que muitos dos 
software dessa categoria são apresentados na forma de jogos 
(Valente, 1993). O TuxMath também foi classificado em tal 
modalidade, na qual, de acordo com Martín (2007) e Rocha e 
Negreiros (2008), o aluno precisa resolver operações básicas de 
aritmética como subtração, soma, divisão e multiplicação para que 
bombas não atinjam as construções da superfície onde se encontra 
o personagem do jogo. 

Não é segredo que, para aprender Matemática, é preciso 
dedicação e muito esforço por parte dos professores e alunos. Os 
software de Exercício e Prática são essenciais para o aprendizado 
dos alunos, pois essa modalidade de software engloba o aspecto 
de memorização, repetição de exercícios e revisão do material 
introduzido na sala de aula (Valente, 1993). Além disso, eles 
disponibilizam uma gama de exercícios que os alunos podem 
resolver de acordo com seu grau de conhecimento.  

Diante das inúmeras possibilidades de aprender de maneira 
dinâmica e atrativa, para que se restringir em utilizar somente o 
quadro-negro, lápis e borracha? Nesse contexto, nota-se que o uso 
de multimídia como recurso didático vem se intensificando cada 
vez mais. Para Valente (1993), software na modalidade 
Multimídia e Internet são parecidos com os Tutoriais, mas 
apresentam os seguintes diferenciais: animações, textos 
chamativos e opções audiovisuais, sendo que o aluno tem a 
função de escolher dentre as alternativas apresentadas pelo 
software. Segundo Romanó (2004) com a junção de multimídia e 
interatividade, portas são abertas para a produção de materiais 
mais dinâmicos com potencial para gerar grandes experiências. 
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Tabela 2. Software educativos gratuitos nas modalidades 
Aplicativos e Simulação. 

Software Aplicativos Simulação 
C.a.R – Régua e 

Compasso x x 

Dr Geo x x 

GeoGebra x x 

Geometry x  

Geonext x x 

GrafEq  x x 

iGeom x x 

Jclic x  

Kaleido Tile  x 

Kali  x 

MathGV  x 

MatMaker x  

MatTrab x  

Graph x x 

Polígonos x  

Poly  x 

Raízes x  

Shape Calculator x  

Sicre  x 

Software Triângulo x  

Trigonometria x  

Wingeom   x 

Winmat x x 

WinPlot x x 
 
O software A Magia dos Números é classificado também na 
modalidade Multimídia e Internet porque o aluno encontra 
animações 3D, edifícios e personagens que lembram a época de 
Pitágoras. Tal jogo oferece vários módulos independentes, entre 
eles o Teorema de Pitágoras que, segundo Martins et al. (2002), é 
um dos módulos em que os usuários consultam e exploram até o 
final. O jogo aplica esse Teorema em vários exercícios 
distribuídos em três diferentes níveis de dificuldade. Seu acesso 
pode ser online ou instalado nos computadores para utilização 
offline.  

Foi possível identificar vários software nas modalidades 
Aplicativos e Simulação (Tabela 2). Para Valente (1993), 
software na modalidade Aplicativos “[...] são programas de 
processamento de texto, planilhas, manipulação de banco de 
dados, construção e transformação de gráficos, sistemas de 
autoria, calculadores numéricos”, ou seja, são programas que 
auxiliam por meio da manipulação de informações.  

Para a modalidade Simulação, Valente (1993) coloca que são 
recursos nos quais os alunos podem manter contato com situações 
que normalmente não são seguras, que possam despender muito 
dinheiro e/ou tempo ou, ainda, ocasiões que são impossíveis de 
serem adquiridas, como desastres naturais.  

Para o caso específico da Matemática, foram considerados como 
simulação também os software que concedem aos alunos a 
oportunidade de alterar (1) os parâmetros de funções simulando o 
comportamento do gráfico e (2) os elementos das figuras 
geométricas simulando propriedades. Essa funcionalidade 
disponibilizada nos software favorece a compreensão de 
regularidades que, com lápis e papel seriam muito difíceis de 
serem abstraídas pelo aluno. 

A maioria dos programas aplicativos, como GeoGebra, MatTrab, 
Polígonos e Winmat, se baseia em construções gráficas e/ou 
calculadoras com várias funções como o cálculo de área e volume 
de figuras geométricas a partir da inserção de suas dimensões. 

Nesses termos, a Geometria é de extrema importância para o 
crescimento do aluno na Matemática e na vida. Ajuda no 
desenvolvimento da percepção de espaço e contribui para 
realização de tarefas corriqueiras como interpretar um gráfico 
estatístico ou um mapa (Bolgheroni & Silveira, 2007). 

Novos métodos para trabalhar com a Geometria são sempre bem 
vindos. A utilização dos software de Geometria Dinâmica para o 
ensino da Matemática é uma sugestão que pode ser bastante útil 
para facilitar no entendimento das propriedades de Geometria, 
pois “[...] permite que o aluno descubra relações que de modo 
tradicional (com régua e compasso) levaria muito mais tempo” 
(Dalmon et al., 2010).  
O Geonext e GeoGebra são exemplos de software que trabalham 
com o conceito de Geometria Dinâmica. O software Geonext 
possui versões disponíveis para os principais sistemas 
operacionais encontrados no mercado e ainda pode ser utilizado 
online caso o usuário não tenha interesse de instalá-lo em seu 
computador (Oliveira et al., 2011). O GeoGebra possui as funções 
básicas encontradas em software de Geometria Dinâmica, além de 
características como relacionar variáveis e números e comandos 
de raízes e extremos (Costa & Tenório, 2011). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a tecnologia se desenvolvendo cada vez mais rapidamente, a 
inserção de recursos dinâmicos e interativos, para auxiliar o 
tradicional quadro e giz, vem se tornando cada vez mais comum 
no processo de ensino e aprendizagem.  

O catálogo com as funcionalidades dos software  e a classificação 
proposta podem orientar os professores e interessados no estudo 
da Matemática na escolha dos software que possam suprir a 
deficiência da criação de contextos para a representação e/ou 
visualização dos acontecimentos. A classificação tem o papel de 
fornecer as possibilidades de interação do software ao trabalhar 
determinado conteúdo, mostrando ao professor diversas maneiras 
de o aluno construir ou reforçar o conteúdo desejado. 

Na próxima etapa do trabalho, com a utilização dos software nas 
salas de aula, será possível aperfeiçoar o catálogo e a classificação 
por meio de informações adicionais para que a seleção do 
software pelo professor seja feita conforme o produto mais 
adequado e para que o docente se sinta apto a utilizá-lo em sua 
prática docente.  
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ABSTRACT 
After the creation of the Federal Institutes for Education, Science 
and Technology (IF), a Federal Government initiative, the 
integration between different areas of knowledge is fundamental. 
This article presents one of those initiatives operating at the 
Canoas Campus of the Rio Grande do Sul IF (IFRS – Campus 
Canoas) that integrates the Chemistry area, one of the general 
formation areas, with the Informatics area, one of the technical 
areas, through the creation of an educational object as a strategy 
to allow students build knowledge that are the foundation of 
chemical transformation study and teachers learn how their 
students explain situations that are the focus of chemistry at the 
intermediate education. 

RESUMO 
Com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IF), uma iniciativa do Governo Federal, a integração 
entre diferentes áreas do conhecimento é fundamental. Este artigo 
apresenta uma dessas iniciativas, operacionalizada no Câmpus 
Canoas do IF do Rio Grande do Sul (IFRS – Câmpus Canoas), 
que integra a área de Química, uma das áreas de formação geral, à 
área de Informática, uma das áreas técnicas, com a criação de um 
objeto educacional como uma estratégia que possibilite, aos 
estudantes, construir conhecimentos que fundamentam o estudo 
das transformações químicas e, aos professores, conhecer como 
seus estudantes explicam situações que são foco de estudo da 
química no ensino médio. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Information systems education]: com o desenvolvimento 
de um objeto educacional, aplicado ao ensino de Química.  

General Terms 
Software for education (models, design, development and 
evaluation tools, products, uses, applications, learning 
methodologies and experiences with Internet, impact evaluation 
and effectiveness). 

Palavras-chave 
Objeto Educacional, Transformações Químicas, Ensino Médio 

Keywords 
Educational Object, Chemical Transformations, Intermediate 
Education 

1. O Objeto Educacional PensaQui 
O Câmpus Canoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul iniciou suas atividades letivas 
no dia 27 de agosto de 2010. Dentre os primeiros cursos 
oferecidos pela instituição estavam os cursos técnicos integrados 
ao ensino médio, que foram estruturados com disciplinas de 
formação geral e formação técnica, com a demanda de integração 
entre elas. Assim, profesores de Química e de Informática uniram-
se na busca de propostas que, por meio de novas tecnologias, 
pudessem aproximar estudantes e conteúdos da química. Para que 
isso se viabilize, são várias as tecnologias que podem ser usadas 
para aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem, e se 
aproveitar da integração entre áreas de formação geral e técnica: 
conteúdos e exercícios na Web, vídeos, jogos, animações, enfim, 
diversos recursos computacionais. No entanto, optou-se por 
utilizar o conceito de objeto educacional (OE), visto que é “como 
qualquer recurso, suplementar ao processo de aprendizagem, que 
pode ser reusado para apoiar a aprendizagem” conforme [1]. O 
trabalho de integração entre as áreas iniciou com o projeto de 
pesquisa “A resolução de problemas como estratégia de 
aprendizagem em química: um estudo de caso no IFRS - Câmpus 
Canoas”, que possibilitou perceber como os estudantes, 
ingressantes nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, 
explicam situações em que transformações químicas estão 
presentes. Esse diagnóstico a respeito das concepções dos 
estudantes levou o grupo de pesquisa a pensar em um objeto 
educacional como estratégia de ensino e de aprendizagem que 
pudesse oportunizar aos estudantes a construção de 
conhecimentos cientificamente aceitos pela química. A partir de 
2013, o projeto evoluiu efetivamente para o desenvolvimento do 
objeto educacional, que apresenta uma proposta organizada a 
partir dos estudos e resultados elaborados no projeto de pesquisa 
anterior. Esse OE recebeu o nome de PensaQui, um objeto 
educacional sobre as transformações químicas. Como uma das 
disciplinas da área das ciências da natureza que está presente no 
currículo do ensino médio, a química tem seu objetivo principal, 
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neste nível de ensino, centrado no estudo da matéria, suas 
características, propriedades e transformações a partir de sua 
composição íntima (átomos, moléculas, etc.) [2]. Assim, cabe às 
instituições de ensino proporcionar aos estudantes condições para 
construírem conhecimentos que exigem a compreensão de 
conceitos abstratos, considerados de difícil entendimento. 
Segundo [3], “o conhecimento científico é difícil, justamente 
porque rompe com as concepções do conhecimento cotidiano, 
mas sua dificuldade não é intransponível, uma vez que é 
essencialmente uma construção humana”. Desse modo, a ação 
pedagógica do professor de química, enquanto sujeito que reflete 
sobre o seu fazer, e utiliza-se de seus múltiplos saberes para 
oportunizar aos estudantes situações de aprendizagem, deverá 
ponderar as diferentes características do conhecimento científico 
em relação ao conhecimento cotidiano, com a qual o estudante 
está acostumado a analisar as situações no seu dia a dia. 

No ensino de ciências, e neste contexto, mais especificamente no 
de química, há dificuldades de apropriação que são intrínsecas aos 
saberes, dificuldades essas que precisam ser diagnosticadas e 
analisadas com grande exatidão, para que os estudantes sejam 
bem sucedidos [4]. Por isso, a importância de interação constante 
entre professor e estudantes na busca por conhecer e avaliar como 
as situações em estudo são explicadas pelos estudantes, e dentro 
disso, quais os obstáculos que dificultam seu entendimento sobre 
os conceitos científicos. Para [2] a compreensão de teorias 
científicas implicaria em superar as restrições que as teorias 
implícitas, mantidas pelos alunos, impõem, ou seja, compreender 
a química envolveria, primeiro, uma mudança na lógica a partir da 
qual o estudante organiza suas teorias (mudança epistemológica); 
em segundo lugar, a mudança no conjunto de objetos assumidos 
na sua própria teoria (mudança ontológica) e, ainda, uma mudança 
no marco em que estão inscritos os conceitos envolvidos 
(mudança conceitual). Dessa forma, modificar a lógica com que o 
estudante está acostumado a pensar, de acordo com as construções 
que ele realizou, e continua realizando ao longo de sua vida, não é 
uma tarefa simples e, portanto, exige a elaboração de estratégias 
diferentes das utilizadas na metodologia tradicional, em que a 
simples transmissão dos conhecimentos científicos nas aulas de 
química significa reforçar um caminho já há muito tempo 
considerado infrutífero e frustante para todos os sujeitos 
envolvidos. 
Neste contexto, enfatiza-se que um dos objetivos da pesquisa em 
ciências e/ou da química deve ser o de elaborar estratégias e 
metodologias de ensino, que visem entender por que o estudante 
não compreende [3] e, desse modo, encontrar caminhos para que 
os obstáculos à aprendizagem sejam considerados e 
problematizados no desenvolvimento das aulas de química. Como 
alternativa, acredita-se que ensino e pesquisa devam interagir 
continuamente no ambiente das instituições de ensino, entendidas 
como ambientes onde a construção de conhecimento se faz 
necessária. Além disso, permite que os processos de ensino e 
aprendizagem sejam efetivamente vivenciados por todos os 
envolvidos: o professor e o estudante, ambos sujeitos inacabados, 
que encontram no convívio escolar a oportunidade de 
transformarem-se enquanto sujeitos do conhecimento. 
Os Objetos Educacionais são utilizados com objetivos 
pedagógicos e, conforme [5], eles vêm se mostrando como uma 
alternativa aos professores no apoio ao proceso ensino-
aprendizagem. [5] afirmam que os objetos devem ser elementos 
preparados a fim de dar apoio ao ensino e devem delimitar os 
tipos de recursos que eles podem utilizar. Os autores também 

afirmam que um OE “tem a capacidade de ser reutilizado em 
vários contextos de maneira a facilitar a apropriação do 
conhecimento”, devendo ser um facilitador na construção do 
conhecimento, servindo como instrumento para que o aluno 
construa o seu entendimento sobre o assunto que está sendo 
abordado, conforme argumenta [6]. [7] afirmam que podem ser 
citadas diversas oportunidades em relação ao processo de ensino e 
aprendizagem quando se utilizam objetos educacionais. Para os 
autores, o retorno obtido após a validação de um objeto possibilita 
seu aperfeiçoamento, permitindo aos estudantes a geração e o 
teste de hipóteses, e a visualização de conceitos, antes abstratos, 
de forma concreta. Também afirmam que, “na medida que o 
aprendiz recebe uma informação com várias nuances, a construção 
de seu conhecimento será mais rica, mais inclusiva”, o que 
justifica e fortalece a teoria de que a apresentação de conceitos, 
antes demonstrados apenas de forma tradicional, utilizando 
quadro e giz, podem ser melhor absorvidos com a associação de 
outras tecnologias.  

Assim, a partir dos resultados obtidos no diagnóstico que buscou 
conhecer como os estudantes explicavam situações, envolvendo 
transformações químicas, no projeto de pesquisa desenvolvido 
anteriormente, percebeu-se a necessidade de elaboração de 
estratégias de ensino e aprendizagem que pudessem problematizar 
as dificuldades demostradas pelos estudantes. A elaboração de um 
objeto educacional transformou-se em uma oportunidade 
interessante para integrar os conhecimentos da química e da 
informática. E por que é importante estudar as transformações 
químicas? Em função da indiscutível relevância que esse tema tem 
dentro da disciplina de química, seja iniciando pela abordagem 
mais superficial oportunizada na oitava série do ensino 
fundamental, na disciplina de ciências, ou na graduação em 
disciplinas específicas da química analítica, orgânica, inorgânica 
ou físico-química. Além disso, a hipótese oriunda da prática 
docente de que muitos estudantes concluem o ensino básico sem 
compreender os conceitos fundamentais que estruturam o estudo 
das transformações químicas, fortalecida pelos resultados de 
pesquisas [9, 10] que divulgam os “erros conceituais” encontrados 
nas concepções de adultos, que já concluíram a formação básica, 
justificam essa escolha. 

Uma das estratégias utilizadas para que os estudantes pudessem 
expor suas opiniões a respeito de fatos do dia-a-dia, em que as 
transformações químicas estivessem presentes, foi a contação de 
histórias. Essa estratégia oportunizou aos estudantes a exposição 
de ideias dentro de um contexto do cotidiano, por meio de 
situações que eles conhecem e, por isso, sentem-se à vontade para 
falar. Em função disso, uma das histórias “Bolhas na vida de 
Maria Clara”, apresentada em [11], foi escolhida para ser 
transformada no cenário do objeto educacional PensaQui. Para a 
implementação do objeto, a história foi ampliada. 

O diagnóstico após a contação de histórias mostrou que os alunos 
não empregam os conceitos estudados no ensino fundamental e no 
início do médio para formular explicações para os fenômenos em 
análise, na medida em que não utilizam modelos abstratos, em que 
“átomos”, “moléculas”, “partículas”, entre outros conceitos do 
nível submicroscópico pudessem fazer parte das hipóteses 
construídas para interpretar os fatos avaliados. Evidenciou-se um 
número reduzido de tentativas de alguns estudantes em avaliar as 
situações por meio de conceitos científicos estudados nas aulas de 
química, e muitos deles mostraram que a compreensão desses 
conceitos é confusa e de difícil aplicação ao cotidiano. Acredita-
se que essas compreensões constituem-se como obstáculos à 
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aprendizagem das transformações químicas. No entanto, fazem 
parte do desenvolvimento dos sujeitos, demandando a sua 
problematização, pois estruturam a formação de novos 
conhecimentos. O estudante não tem como construir 
conhecimentos novos a partir do vazio, como se ele não tivesse 
nenhuma compreensão sobre os fenômenos que estão sendo 
tratados. Ele precisa dar-se conta da sua forma de analisar os 
fenômenos em estudo para, então, rever seus conceitos, as 
incoerências entre eles e os cientificamente aceitos, que devem ser 
estudados na escola. Desse modo, na elaboração do PensaQui, 
buscaram-se elementos que pudessem suprir as principais 
dificuldades evidenciadas nas explicações dos estudantes, para 
que o objeto educacional mediado pelo uso do computador possa 
ser utilizado tanto por professores que querem conhecer como 
seus estudantes explicam fatos que são foco de estudo da química, 
quanto por estudantes que poderão interagir e construir novos 
conhecimentos por meio das problematizações e informações 
disponibilizadas pelo objeto.  

Outra informação interessante sobre a concepção do objeto 
educacional é a de que ela demanda o debate constante entre 
conhecimentos técnicos e pedagógicos, pois, ao mesmo tempo em 
que ocorre a definição das mídias (animações, imagens, sons, 
vídeos, entre outras), há uma proposta pedagógica a ser 
implementada. De acordo com [12], os objetos de aprendizagem 
são sempre formados por conteúdos a serem aprendidos e devem 
levar em conta todos os procedimentos pedagógicos desde a 
escolha do conteúdo a ser apresentado e das estratégias mais 
adequadas para fazê-lo, até a compreensão do processo de ensino 
e aprendizagem e das interações entre o aluno envolvido nesse 
processo e o conteúdo, através de um meio informatizado. Nesse 
contexto, a realização das etapas de diagnóstico foi fundamental 
para a definição e validação do assunto a ser desenvolvido por 
meio de um OE. A concepção do OE apresentado neste trabalho 
tem por principal objetivo oportunizar aos docentes da área da 
química uma ferramenta pedagógica que possibilite conhecer e 
problematizar as noções apresentadas pelos seus estudantes a 
respeito das transformações químicas. Para isso, considera-se que 
cada sujeito constrói, ao longo de sua história, noções a respeito 
da realidade à sua volta, em um processo de construção contínua e 
necessária à sua sobrevivência. De acordo com [2], os estudantes 
interpretam qualquer situação ou conceito que lhes é apresentado 
a partir de seus conhecimentos prévios, sua física, sua química ou 
biologia pessoal ou intuitiva. 

Neste contexto, o PensaQui foi idealizado como uma estratégia de 
abordagem que contempla ao mesmo tempo o conhecimento 
coditiano, que não pode ser eliminado das vivências escolares, e o 
conhecimento científico, com o objetivo de compreender os fatos 
a partir de uma análise mais complexa, oportunizada pela 
química. Todavia, esses conhecimentos cotidianos são distintos 
dos conhecimentos científicos, e é nas instituições de ensino que 
ambos estarão presentes e precisarão ser identificados e 
diferenciados. O conhecimento científico e o conhecimento 
cotidiano se mostram como campos que diretamente se inter-
relacionam com o conhecimento escolar nas ciências físicas, mas 
não sem contradições [13]. Para [14], deve haver uma ruptura 
entre o conhecimento sensível das primeiras impressões e o 
conhecimento científico. Contudo, isso não implica o abandono 
das teorias anteriormente construídas, e sim de uma reordenação, 
por introduzir uma nova racionalidade [15]. O questionamento ao 
conhecimento cotidiano, às ideias prévias dos estudantes, implica 
definir em quais contextos elas são plausíveis e frutíferas, e em 

quais outros elas se apresentam como erros [13]. Por isso, a 
utilização dessa ferramenta pedagógica constitui-se uma 
oportunidade de o professor diagnosticar quais são as noções que 
seus estudantes apresentam a respeito das situações em estudo, e 
como eles reagem às informações oferecidas pelo objeto com o 
qual estão interagindo. Conhecendo as necessidades dos 
estudantes com quem trabalha, o professor terá a oportunidade de 
planejar estratégias de ensino e de aprendizagem que signifiquem 
espaços de construção e não de memorização de conceitos.  

Segundo [16], “o sujeito pode repetir uma fórmula, uma lei ou um 
conceito em toda sua exatidão e não ser capaz de entender 
absolutamente nada de seu significado. Esse tipo de aprendizado 
terá pouquíssima utilidade, porque o sujeito não será capaz de 
aplicá-los a situações reais fora da escola e das situações de 
prova”. Como uma alternativa à memorização e à transmissão de 
conhecimentos, a utilização do OE no ambiente escolar constitui-
se como uma proposta de interação entre sujeito (estudante) e 
objeto (objeto educacional), em que a análise de informações, a 
expressão de opiniões, a comparação de dados e elaboração de 
explicações de forma escrita, tornar-se-ão uma oportunidade de 
aprendizagem em que as escolhas das informações e dos caminhos 
a serem buscados serão determinadas por ele mesmo, durante o 
processo de interação. Acredita-se que o PensaQui proporá, aos 
sujeitos envolvidos no ensinar e aprender, trilhar caminhos 
diferentes dos tradicionalmente oportunizados em sala de aula 
e/ou ofertados pelos livros didáticos, na medida em que ele é 
resultado de um trabalho reflexivo e processual.  

A proposta do OE desenvolvido tem como cenário a casa de 
“Maria Clara”, uma personagem que faz parte da história, já 
utilizada nas entrevistas da primeira etapa do projeto. A história, 
escolhida para o desenvolvimento do objeto, apresenta as dúvidas 
de uma adolescente, estudante do primeiro ano do ensino médio, 
que, ao se deparar com duas situações, envolvendo a formação de 
bolhas, começa a se perguntar sobre a similaridade dos processos 
e como aquelas bolhas foram formadas. O PensaQui apresenta, 
inicialmente, uma situação do cotidiano escolar, no formato de 
história em quadrinhos, e então passa para a casa de Maria Clara, 
onde os fatos levarão os personagens a levantar hipóteses e a 
realizar pesquisas como forma de buscar respostas para suas 
dúvidas.  

O estudante que interage com o objeto é convidado a manifestar 
suas opiniões a respeito dos fatos e todo o caminho percorrido por 
ele, suas escolhas e seus textos construídos em diferentes 
momentos, farão parte de um relatório que será acessado pelo 
professor. Assim, ele terá a oportunidade de avaliar as noções 
apresentadas pelos estudantes, suas compreensões elaboradas e/ou 
reelaboradas durante o processo, e as necessidades que precisam 
ser problematizadas para a continuidade dos estudos a respeito do 
tema. Ao iniciar a interação com o objeto, o estudante encontra 
Maria Clara e seus colegas, Ricardo e Caroline, conversando 
sobre uma mostra de iniciação científica que acontecerá na escola. 
Maria Clara e seus colegas marcam um encontro para o turno da 
tarde, para identificarem um assunto de pesquisa para 
apresentarem na mostra de ciências. Esse assunto acaba sendo a 
situação vivenciada por Maria Clara ao chegar em casa, quando 
ela se depara com uma situação que não consegue explicar -  a 
formação de bolhas em duas situações diferentes: uma panela com 
água, que é aquecida para fazer uma sopa, e um comprimido 
efervescente utilizado por sua mãe para amenizar a azia que está 
sentindo. Essa situação remete o estudante à análise da formação 
das bolhas a partir de características do nível macroscópico, ou 
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seja, do que ele percebe nos fatos. Assim, o objeto possibilitará, 
por meio de animações, a observação da formação de bolhas no 
copo e também na panela. Em seguida, o estudante é convidado a 
compartilhar suas ideias sobre a formação de bolhas na água da 
panela utilizada para fazer a sopa. Após escrever sua opinião a 
respeito da origem dessas bolhas, são apresentadas ideias de 
outros estudantes como hipóteses elaboradas pelos personagens 
antes de iniciarem suas pesquisas a respeito do assunto que eles 
escolheram para a mostra de iniciação científica (contra-sugestão). 

Assim, dá-se continuidade ao funcionamento do OE, com a 
exposição dos resultados obtidos por Maria Clara em suas 
pesquisas, ou seja, ela compartilha com os demais personagens 
um texto em que os diferentes níveis de representação 
(macroscópico, submicroscópico e simbólico) são descritos como 
possibilidades utilizadas no estudo da química e os demais 
personagens interagem. A animação torna-se importante nesse 
momento, pois possibilita explorar as mudanças que acontecem 
com as partículas de uma mesma substância nos estados sólido, 
líquido e gasoso. Na etapa seguinte, a situação do comprimido 
efervescente é analisada, e novamente o estudante é convidado a 
divulgar suas ideias a respeito do fato e são apresentadas as 
hipóteses dos personagens sobre a efervescência, da mesma forma 
que foi realizado anteriormente com a água da sopa. Nessa parte, 
o núcleo conceitual da conservação da materia é explorado, com 
novas pesquisas realizadas e apresentadas pelos personagens.  
Para concluir, o estudante é convidado a responder a algumas 
questões que permitirão ao professor avaliar as construções 
realizadas por ele durante a interação com o objeto educacional. 

Com a proposta pedagógica definida, roteiro e atividades já 
organizadas, o objeto caminha para a parte final, que inclui a 
conclusão dos desenhos e a finalização das animações, além da 
ligação dos diferentes quadros, que darão a sequência ao objeto, 
possibilitando sua utilização e validação. Por se tratar de um 
projeto em andamento, foram apresentadas etapas diretamente 
relacionadas à concepção da proposta pedagógica de um objeto 
educacional para o estudo das transformações químicas. Todavia, 
entende-se que o caminho percorrido até aqui possibilita o 
compartilhamento de construções importantes, na medida em que 
descreve a busca por soluções para que os objetivos propostos 
fossem alcançados. A escolha dos pressupostos teóricos que 
fundamentam o “como” e o “o que” das transformações químicas 
são abordados no PensaQui e resultaram da busca por alternativas 
para problematizar os obstáculos à aprendizagem diagnosticados 
nas explicações dos estudantes ingressantes no ensino médio. 
Assim, a proposta pedagógica do Objeto Educacional está 
diretamente vinculada às necessidades dos estudantes e não 
apenas aos anseios de professores e pesquisadores. O trabalho 
desenvolvido por bolsistas do ensino médio oportunizou a 
elaboração de um roteiro com situações do cotidiano de 
estudantes da mesma faixa etária, de modo que os diálogos entre 
os personagens pudesse ser próximo e significativo aos estudantes 
que estudarão utilizando o PensaQui. 
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ABSTRACT 
The demand for continuing education and  the growing use of 
distance  learning as an alternative for people that cannot be 
physically  present at a determined location make necessary 
studies about how the students generate and develop knowledge 
and how they acquire the skills necessary for this kind of learning. 
With this in mind, a research was conducted at the College of 
Santa Luzia – FACSAL, in 2013, with the students of multiple  
courses that already offer 20% of its classes as distance learning. 
The collected data brings forth an analysis of the technical, 
technological, human and conceptual competencies that students 
must develop when enrolling in university level distance learning 
courses. 

RESUMO 
A demanda por formação continuada e a crescente utilização da 
Educação a Distância como alternativa de formação para as 
pessoas que não podem estar física e temporalmente atidos a uma 
estrutura fixa de ensino fazem prementes os estudos do  ofício de 
aluno nas perspectivas da  elaboração dos saberes, do 
desenvolvimento  das aprendizagens e da aquisição das 
habilidades necessárias para o trabalho nesta modalidade. Com 
esse intuito, foi realizada na Faculdade da Cidade de Santa 
Luzia/MG, no ano de 2013, uma investigação junto aos discentes 
dos diferentes cursos presenciais que já têm implantados os 20% 
de suas disciplinas regulares na EaD. Os dados analisados trazem 
pistas sobre como se processam nos alunos as suficiências 
técnicas e tecnológicas e as competências humanas e conceituais 
no trabalho online, do ingresso à formação no curso superior. 
 
Palavras-chave:  Educação a Distância; competências estudantis; 
ofício de aluno; ensino superior. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer uses in education 
– Distance learning 

General Terms 
Human Factors 

Keywords 
Distance  Learning; higher education; student’s competences; 
student’s profession. 

1. RESUMO EXPANDIDO 
 
Este estudo investigou como se dá a ancoragem desde as 
suficiências técnicas e tecnológicas até a construção de 
competências humanas e conceituais para o exercício do ofício de 
aluno na Educação a Distância. Partiu-se do pressuposto de que a 
aquisição das habilidades necessárias para o trabalho nesta 
modalidade de ensino ocorre, como em todo processo de 
formação, de maneira processual, e que tem, nos tempos atuais, o 
caminho potente da incorporação cultural dos elementos inerentes 
às relações mediadas por tecnologias digitais. Acredita-se que tal 
processo foi beneficiado por duas Portarias, por um Decreto do 
MEC [2] [3 [4] e pelo Art. 81 da LDB [1], que autorizam e 
regulamentam a introdução de disciplinas no modo semipresencial 
em até 20% da carga horária total de cursos superiores 
reconhecidos, uma vez que o aluno, contando com uma 
infraestrutura conhecida, com a qual já possui vínculo, encontra 
ali condições propícias e  pode construir/desconstruir, confrontar, 
problematizar, negociar, propor, solucionar questões relacionadas 
a dificuldades técnicas ou pedagógicas sobre o ensino 
aprendizagem online. 

Na modalidade a distância, as práticas educativas pressupõem 
campos de interatividade, de participação colaborativa e de 
cognição, que requerem da instituição  investimentos específicos 
para tais práticas e, do aluno, para além - e minimamente - do 
domínio da ferramenta, a apropriação das formas de negociação, 
de problematização, de interpretação de enunciados pelas vias 
informacionais. Ou seja, o aluno depara-se, no mundo atual, com 
um processo que demanda sua inserção na cultura digital: o 
sujeito aprendiz vê-se obrigado à aculturação digital – aqui 
entendida como “os fenômenos resultantes do contato entre 
grupos de indivíduos que fazem uso das tecnologias digitais em 
diferentes contextos e as subsequentes adoções pelo sujeito dessas 
tecnologias no seu cotidiano”. Partiu-se, neste estudo, do conceito 
de aculturação das ciências sociais. [10]. 

Para Perrenoud [9], um sentido é construído a partir de uma 
cultura, de valores e múltiplas representações, edifica-se em 
relações, interações e ações. Segundo o autor, ao atentarmos para 
a construção do sentido do ofício de aluno, dos saberes, das 
situações e das aprendizagens, poderemos propor um fio 
condutor, interdisciplinar, que melhor oriente esse ofício.  
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No livro O Ofício do Aluno e o Sentido do Trabalho Escolar está 
sinalizada a necessidade de investirmos na pesquisa sobre o 
aprender a ser estudante:  
 
Tratando-se do que se aprende pela prática para uma prática 
ulterior, existe um meio indireto: analisar o tipo de relações, de 
comunicações, de jogos interpessoais e organizacionais que se 
praticam na aula, o que pelo menos, dará uma ideia do tipo de 
atores que a escola forma quanto às relações com o outro e na 
vida de uma organização. É claro, uma aprendizagem não nasce 
de uma prática excepcional. 
É, pois, nas regularidades que é preciso separar as duráveis, as 
situações escolares que favorecem a formação de esquemas de 
ações e de interações relativamente estáveis e que, por um lado, 
possam ser transpostas para outras situações comparáveis, fora da 
escola ou após a escolaridade. [9]. 
 
Assim, ainda que não seja pauta deste artigo preceituar vantagens 
e desvantagens da Educação Presencial versus Educação a 
Distância, e vice-versa, devem-se considerar as especificidades 
envolvidas nas duas formas de educar. Destaca-se a denominação 
de Educação Híbrida [7] no entendimento de que a sociedade 
hodierna deve incorporar de fato a pluralidade, o 
multiculturalismo, a coexistência de modos, de ideias, de relações. 
Segundo a autora, não há mais espaço para uma educação 
fragmentada, já que convivemos com a presencialidade do virtual 
e a virtualidade no-do mundo físico. 

É preciso compreender e colocar sob crítica o fato de que toda 
modificação tensiona, causa resistência, abala as estruturas, 
sobremaneira se falamos de uma nova cultura, o que implica 
tempo para desestruturação, adaptação, reestruturação e 
constituição de sentido.   

 
A sociedade contemporânea, em suas múltiplas denominações e 
acepções (do conhecimento, da aprendizagem colaborativa, 
autoral, cibercultural, neoliberal, pós-moderna, neurocultural, 
líquida, dentre outras), apresenta outro cenário não somente para 
as pesquisas científicas, mas também para os sujeitos sociais, que 
se informam por hipertexto na Internet, se relacionam por redes 
sociais e virtuais (MSN, Orkut, Youtube, Ning, Twitter etc), criam 
comunidades incorporando avatares (Second Life): não apenas 
consomem, mas sobretudo se  constituem como geradores de 
produtos e conhecimento. [6]. 
 
Nesse contexto, além de se considerarem os alunos que já chegam 
ao ensino superior imersos nas tecnologias digitais, familiarizados 
com elas e competentes para um processo de ensino e 
aprendizagem cibercultural, precisam também ser identificados 
aqueles com habilidades incipientes para as aulas online. É muito 
provável, inclusive, que, dadas as profundas modificações no 
público do ensino superior no País, incrementadas pelas políticas 
inclusivas dos últimos 10 anos, os alunos não inseridos na cultura 
digital sejam a maioria. Os dados censitários do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) 
[5] fornecem informações sobre cursos presenciais e a distância, 
mas como não mensuram as disciplinas a distância nos cursos 
presenciais, não se tem uma estatística precisa do número de 
estudantes que atuam nessa modalidade de ensino. 

O  tripé regulamentador da EaD –  a Lei de Diretrizes e Bases 
9394/1996, a Portaria 4.069/2004 e o Decreto 5.622/2005 [1] [2] 
[4], este último que incentiva a EaD em todos os níveis e autoriza 

a implantação em até 20% da carga total prevista para um curso 
superior reconhecido, não importando como seja feita a 
distribuição das atividades não presenciais, criou condições tais 
que grande parte dos discentes do ensino superior já estudam em 
ambientes online e/ou por meio de cursos a distância. Vista por 
muitos como mecanismo exclusivo de contenção de despesas, a 
EaD consiste em ferramenta que facilita, sem dúvida, o acesso dos 
estudantes a processos formativos, sendo que, em alguns casos, 
consiste na única alternativa possível de formação. 

Se o desenvolvimento tecnológico impõe uma nova socialidade e 
uma nova cognição, é premente compreender como se dá o ofício 
de aluno na Educação online,  com vistas a promover atitudes de 
inclusão, favorecer a imersão e a integração do aluno, 
promovendo a aprendizagem em ambientes virtuais. Destarte, na 
integração de ambientes virtuais e presenciais de ensino, o aluno 
do ensino superior, que aqui se investiga, adaptado por no mínimo 
11 anos a uma sala de aula presencial – nas suas dimensões física, 
curricular, administrativa e acadêmica –,  passa a alternar 
momentos de encontro na sala de aula tradicional e momentos 
conectado por meio de redes eletrônicas que requerem domínio 
das ferramentas de comunicação virtual, efetiva participação, 
produção predominantemente escrita, proficiência para leitura de 
hipertextos, autogestão dos horários de estudo e da aprendizagem. 
A Educacao a Distância não é, pois, apenas uma nova modalidade 
de ensino, mas uma nova experiência de ser aprendiz e de 
construir aprendizagem.  

Este estudo  teve como questão central investigar se e como as 
suficiências técnicas e tecnológicas e as competências humanas e 
conceituais são desenvolvidas e apreendidas ao longo do curso de 
disciplinas online no curso superior presencial, bem como 
pesquisar  se elas impactam na formação profissional. Buscou-se 
também encontrar pistas sobre quais saberes prévios estão 
presentes no processo de aprendizagem no ambiente online. 

Elegeu-se para este trabalho o método de abordagem indutivo, 
segundo o qual, a partir de constatações particulares verificadas, 
pode-se chegar à elaboração de generalizações [8]. Esta pesquisa 
corresponde a um estudo de caso realizado na Faculdade da 
Cidade de Santa Luzia, no ano de 2013, com aplicação de 
procedimento estatístico - cabe lembrar que, neste trabalho, 
refere-se de forma intercambiável a todos os alunos regularmente 
matriculados na FACSAL, uma vez que foi abarcada a população 
total e não apenas uma amostra, já que todo o aluno da IES cursa, 
no mínimo, 3 disciplinas na modalidade online entre seu ingresso 
e a conclusão da sua graduação. Para coleta e tabulação de dados, 
valeu-se do questionário como técnica de pesquisa. 

Para se alcançar os objetivos propostos, o desenho da pesquisa  
prescindia de uma instituição que ofertasse sistematicamente 
disciplinas a distância em cursos diversos e que atendesse alunos 
cujo perfil sócio-econômico se aproximasse dos segmentos não 
tradicionalmente incluídos na cultura acadêmica e digital, a fim de 
investigar os impactos da experiência com a Educação a Distância 
na formação desses sujeitos. O campo de pesquisa constituiu-se, 
então, em uma Faculdade privada que atende basicamente alunos 
trabalhadores: a FACSAL - Faculdade da Cidade de Santa 
Luzia/MG. A estrutura acadêmica da FACSAL comporta uma 
estrutura que atendeu, no ano de 2012, a 920 alunos, distribuídos 
em 9 cursos.  
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Apresentações dos Dados Coletados 
• Obteve-se que 11% dos alunos investigados, ao ingressar na 

IES, nunca haviam utilizado um computador e 11% o 
utilizavam há menos de um ano. Dentre aqueles que 
responderam que utilizavam o computador, 60% o faziam 
apenas para acessar a internet e jogos. Este resultado indicia 
que as tecnologias digitais ainda não fazem parte do 
cotidiano do público atendido por esta instituição.  

• Definiram-se como incluídos digitalmente 28% dos alunos 
do ciclo básico, 82%  dos alunos do ciclo intermediário e 
96% do ciclo profissionalizante. Os fatores relevantes para a 
apropriação das tecnologias digitais e do sentimento de 
inclusão apontados por esses discentes foram: as disciplinas 
virtuais - 50%, o uso constante do computador para 
pesquisas acadêmicas e comunicações diversas, incluso 
redes sociais - 32% e outros fatores - 18%. 

• Sondados acerca das disciplinas virtuais, apenas 18%  dos 
alunos do ciclo básico disseram concordar que  algumas 
disciplinas da graduação podem ou devem ser ministradas 
na modalidade a distância, e 64% declararam ter 
dificuldades significativas com essa modalidade de ensino. 
Já no nível intermediário o índice passa para 54% entre 
aqueles que acreditam que algumas disciplinas podem ser 
ministradas a distância, sendo que 40 % ainda alega alguma 
dificuldade, mantendo-se, no ciclo profissionalizante, em 
54% para aqueles que concordam com disciplinas 
ministradas a distância na graduação e caindo para 9% 
número de alunos que continuam a sentir embaraços para 
lidar com a EaD. 

• Os dados obtidos foram de que 56 % dos alunos do ciclo 
intermediário afirmaram que buscariam uma especialização 
a distância e 79% dos alunos do ciclo profissionalizante 
intentam fazer a especialização online.   

• Averiguou-se, junto aos concluintes dos diferentes cursos da 
FACSAL, entre os anos de 2009 a 2012, qual o percentual 
de alunos ingressou em cursos de pós-graduação e a 
modalidade escolhida. Os resultados obtidos foram: 

20% fizeram especialização na modalidade presencial. 

23% fizeram especialização na modalidade a distância. 

2. CONCLUSÕES 
A consciência dos desafios e das oportunidades da atualidade 
implica compreender que, na sociedade atual, a escola precisa 
garantir a implantação efetiva de ações que possam contribuir 
para a redução das disparidades em relação às oportunidades de 
formação, ao desenvolvimento de seus alunos e à sua inserção e 
circulação ampla numa sociedade identificada pelo uso 
generalizado das tecnologias digitais em todos os setores da vida: 
educação, trabalho, lazer, saúde, comunicações e relações sociais, 
cidadania, etc.  

Dessa forma, é preciso assegurar o acesso à informação, às 
aplicações da tecnologia, ao possível ingresso nos diferentes 
setores de atividades econômicas pela via digital, criando 
situações de aprendizagem que estimulem e viabilizem o uso das 
novas tecnologias de informação e comunicação, introduzindo, 
assim, uma perspectiva de ascensão a novas oportunidades de 
estudo para o aluno e, destarte, de emprego e coesão social – além 

dos âmbitos da sociabilidade, da cultura e da política 
mencionados acima. Como se pode verificar, um número elevado 
de alunos, ao ingressar na faculdade, sequer sabia utilizar o 
computador ou fazia uso desse instrumento há mais de um ano, 
ficando a cargo da IES oferecer e promover seu uso.  

Sabe-se que a aquisição da cultura é determinada pela família e 
pelas trajetórias educativas e socializadoras, assim, os sujeitos de 
origem social privilegiada terão certamente mais facilidade do que 
outros, pois já adquiriram parte do que se deve aprender junto ao 
grupo familiar, em detrimento daqueles cujas famílias não 
possuem a bagagem utilizada para apropriar-se dos ensinamentos 
escolares, identificar-se com eles e disseminá-los. Num contexto 
de ampliação de oportunidades de acesso ao ensino superior, para 
combater a iniquidade nas condições de acesso ao sistema de 
ensino em uma sociedade hierarquizada e estruturada de acordo 
com os interesses dos grupos dominantes, a escola precisa 
trabalhar na educação daqueles que não chegam ao ensino 
superior já instrumentalizados para atuar na sociedade da 
informação e do conhecimento. Nosso estudo evidencia que 
resultados positivos são encontrados, quando condições 
institucionais os viabilizam. 

Os ganhos na sensação de pertencimento se fazem notar no 
quesito inclusão digital, subindo de 28% (alunos entrantes) para 
96% (concluintes) o percentual de alunos que se sentem incluídos, 
sendo que, destes, 50% atribuem às disciplinas virtuais as 
circunstâncias de sua inserção - além disso, 79% dos concluintes 
estão dispostos a prosseguir estudos na modalidade EaD, que se 
destaca para eles como alternativa para problemas de escassez de 
tempo – competindo com a jornada de trabalho e deslocamentos – 
e de recursos financeiros para custear a pós graduação, 
predominantemente feita em instituições privadas. Esses dados 
mostram a contribuição da legislação para o processo de inserção 
digital, desde que asseguradas as condições para sua 
implementação com qualidade. No caso da instituição investigada, 
evidenciaram-se investimentos na seleção de professores com 
perfil para atuar nessa modalidade, além de seu acompanhamento 
durante o processo. Registre-se ainda a presença da infraestrutura 
física (laboratórios e redes) disponível e em funcionamento. 

Acredita-se que ofertar disciplinas a distância implica empreender 
esforços para estimular e viabilizar o trabalho com o computador 
e com as tecnologias digitais ao longo de um período 
relativamente dilatado, criando condições equitativas de acesso 
aos benefícios que elas geram e combatendo simultaneamente os 
fatores que conduzem a novas formas de exclusão do 
conhecimento: a info-exclusão. Assim, na instituição analisada e 
de acordo com a legislação que faculta que até 20% da carga 
horária global do curso seja ofertada a distância, as disciplinas 
perpassam vários períodos do curso. Isso permite inferir que, para 
fins de aculturação de neófitos no mundo digital, não adianta 
ofertar a EAD em um só semestre, os dados apontam para uma 
mudança paulatina de posturas e habilidades dos alunos. Tais 
dados corroboram nossa afirmativa anterior acerca da 
necessidade, com as mudanças sociais e tecnológicas, de tempo 
para desestruturação, adaptação, reestruturação e constituição de 
sentido. 

Como pontuamos, a sociedade contemporânea apresenta outro 
cenário não somente para as pesquisas científicas, mas também 
para os sujeitos sociais, que se informam por hipertexto na 
Internet, se relacionam por redes sociais e virtuais, consomem e 
constituem-se como geradores de produtos e conhecimento. [6] 
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Pelos dados obtidos nesta pesquisa pode-se observar que as 
estratégias didáticas online são paulatinamente absorvidas pelos 
alunos, caindo em 55% pontos percentuais o nível de dificuldade 
entre o ingresso e os últimos períodos de curso da graduação. Nos 
dados apresentados, destaca-se que, apesar do conteúdo ser 
considerado adequado, é somente ao longo dos anos de graduação 
que os discentes vão apoderando-se das metodologias inerentes à 
modalidade de ensino a distância, desenvolvendo habilidades 
operacionais e competências para apropriarem-se dos conteúdos e 
das metodologias que perpassam a EaD.  
Tal resultado corrobora com a suposição apontada nesta 
investigação de que o aluno, valendo-se da infraestrutura de uma 
IES no modelo presencial, já conhecido e familiar, e apoiado por 
um capital humano - equipe técnica, professores da modalidade 
presencial, colegas de turma, coordenação da EaD  - pelo qual ele 
transita frequentemente, esclarece dúvidas, questiona, confronta, 
vai compreendendo gradativamente os dois espaços: presencial e 
virtual, em suas especificidades, incorporando, de maneira 
processual, a cultura digital. 

Dando continuidade ao diálogo iniciado na introdução deste 
trabalho [9], fazem-se os seguintes registros: se o ofício de aluno 
pressupõe aprender conteúdo e atitudes, conhecimentos e 
habilidades, matérias e hábitos de estudos, tendo, por excelência, 
razão de ser no favorecimento e/ou na consolidação da 
aprendizagem, para além do tempo do curso de graduação, a 
instituição de ensino precisa comprometer-se com o aluno, não 
apenas para melhorar a sua eficiência cognitiva quanto aos 
conteúdos elencados no ensino superior, mas fundamentalmente 
para que o futuro profissional amplie o espectro de alicerces que 
suportem a continuidade de sua formação.  Para tal, é preciso 
oferecer subsídios para que o aluno possa dar seguimento à sua 
trajetória escolar, neste âmbito as tecnologias de informação e 
conhecimento têm merecido lugar de destaque na sociedade atual. 
A aculturação digital tem mostrado iminente potencial de 
formação, mas requer transformações do papel dos alunos que 
precisam, para isso, desenvolver técnicas, práticas, atitudes, 
modos de pensamento no ciberespaço, encontrar sentidos, 
adquiridos de maneira gradativa e articulada para  conseguirem 
êxitos. 

 
[…] na aula manipula-se sobretudo sentido: se este se constrói, 
nem que seja provisória ou parcialmente, a aprendizagem torna-se 
possível; se não, perpetua-se a comédia do saber! [9]. 

 
Confirmou-se, pois, nesta pesquisa, que a legislação reguladora da 
EaD no Brasil ao sancionar a introdução de disciplinas no modo 
semipresencial em até 20% da carga horária total de cursos 
superiores reconhecidos abriu perspectivas e assegurou novas 
possibilidades de aprendizagem para os discentes aqui 
investigados, uma vez que esses contaram com uma estruturação 
da EaD na instituição (professores, apoio pedagógico e 

tecnológico, ambientes culturais, infraestrutura informacional) 
que permitiram tais avanços.  
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ABSTRACT  
The reduction of costs and popularization of mobile devices end 
up presenting new perspectives for educational computing. 
However, the use of such devices for educational purposes is an 
approach that is as new as fast are the changes in this scenario, 
which raises the need for studies to evaluate the progress and 
trends in the area. This study presents a literature review based on 
14 international articles. The results suggest the emergency of 
trends such as the use of devices of heterogeneous character 
related to free distribution of the devices, besides the development 
of specific systems and applications for mobile devices, beyond 
the adaptations. 

RESUMO 
A redução dos custos e a popularização dos dispositivos móveis 
acabam por apresentar novas perspectivas para a informática 
educativa. Entretanto, o uso de tais dispositivos para fins 
educacionais é uma abordagem tão nova quanto a velocidade das 
mudanças neste cenário, o que suscita a necessidade de estudos 
que avaliem os progressos e tendências na área. Neste estudo 
apresentamos uma revisão de literatura baseada em 14 artigos 
internacionais. Os resultados sugerem o aparecimento de 
tendências como a utilização de dispositivos de caráter 
heterogêneo em detrimento de ações de distribuição gratuita dos 
dispositivos, além do desenvolvimento de aplicativos e sistemas 
específicos para dispositivos móveis, para além das adaptações. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers uses in Education]: Collaborative Learning, 
Computer-Assisted Instruction, Computer-managed Instruction, 
Distance Learning. 

Termos Gerais 
Theory 

Palavras chave 
Mobile Learning, Dispositivos Móveis, BYOD, Educação a 
Distância, Educação presencial. 

1 INTRODUÇÃO 
O processo histórico por meio do qual surge e se expande a 
informática educativa baseou-se na lógica da escassez: o 
panorama de poucos computadores e muitos alunos acabou por 
impor a necessidade de um contato reduzido com a tecnologia, em 
dias e horários específicos, em geral não superiores a um ou dois 

períodos semanais, em uma sala especialmente guardada e 
protegida – o laboratório de informática. [20] 

A progressiva redução dos custos de equipamentos tecnológicos 
de uso pessoal e a profusão de tecnologias móveis começaram a 
desenhar um novo panorama para a informática educativa, não 
mais estabelecido a partir da escassez de recursos. No eixo da 
nova gama de dispositivos móveis e acessíveis utilizáveis nas 
escolas e universidades, podemos citar os notebooks, netbooks, 
lousas digitais interativas, telefones celulares, smart phones e 
tablets. A lógica da escassez passa a ser invertida, o que suscita a 
necessidade de pesquisas na área. 

O surgimento e a popularização de um conjunto de fatores como a 
evolução dos serviços de conexão móvel com a Internet e o 
enriquecimento dos aparelhos de telefone celular promovem o 
surgimento de uma nova modalidade de educação, a Mobile 
Learning, ou m-learning [7, 10], termo que geralmente se refere ao 
uso de dispositivos móveis na educação [11], embora haja autores 
que associem o conceito principalmente à educação a distância 
[18]. A abordagem representa um novo estágio da aprendizagem 
multimídia assistida por computador e está transformando a 
aprendizagem tradicional. [18].  

Com este estudo, buscamos conhecer como as instituições de 
ensino e os pesquisadores contemporâneos têm lidado com esta 
questão. Por meio de uma revisão de publicações científicas 
nacionais e internacionais, evidenciamos algumas tendências no 
uso de dispositivos móveis na educação. 

2 METODOLOGIA 
Os estudos analisados foram localizados a partir do Portal de 
Periódicos Capes, biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a 
produção científica nacional e internacional a instituições de 
ensino e pesquisa no Brasil. [16]. 

Foram realizadas três buscas diferentes a fim de localizar artigos 
em língua espanhola, inglesa e portuguesa. As palavras-chave 
utilizadas para busca foram “dispositivos”, “móviles”, 
“educación”; “mobile”, “device”, “education”, “dispositivos”, 
“móveis” e “educação”. As buscas foram refinadas para exibir 
apenas materiais classificados como artigos e que tenham sido 
publicados nos últimos 5 anos, para estabelecer um panorama 
recente e atual no campo do uso de dispositivos móveis em 
contexto educacional. 

Não foram feitas especificações quanto ao idioma, embora a 
escolha pelas palavras de três determinadas línguas tenha acabado 
por delimitar artigos publicados nas línguas espanhola, inglesa e 
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portuguesa. A nacionalidade de origem dos estudos, entretanto, é 
variada: Emirados Árabes, Índia, China (República Popular da 
China), Taiwan (República da China), Espanha, Portugal, Estados 
Unidos, México, Chile e Brasil. 

Os resultados apresentaram 8 artigos em língua inglesa, 6 em 
língua espanhola e um em língua portuguesa. Dos primeiros, um 
artigo foi descartado [4], uma vez que o tema abordado não estava 
diretamente relacionado ao objetivo deste estudo. Como resultado 
final, foram analisados 14 artigos. 

A metodologia utilizada para análise dos estudos foi a técnica de 
análise de conteúdo [13], que permitiu a emergência das 
categorias de trabalho, nas quais foram classificados os artigos, 
conforme passamos a descrever a seguir. 

3 ANÁLISE 
Os artigos analisados podem ser classificados em quatro 
categorias não exclusivas: (A) estudos que avaliam usos e 
potenciais didáticos de dispositivos móveis de natureza variada no 
que tange a características de hardware e software; (B) estudos 
que avaliam usos e potenciais didáticos de dispositivos móveis 
idênticos no que diz respeito a características de hardware e 
software; (C) estudos que apresentam o desenvolvimento de 
aplicativos para dispositivos móveis e (D) estudos que apresentam 
especulações e projeções quanto ao uso de dispositivos móveis na 
educação. 

 
Categoria A 

[Bartholo, Amaral e 
Cagnin, 2009; 

Kumar et al., 2011; 
Pu et al., 2011; 

Fortson, 2013 & 
Heredia e Sánchez, 

2013] 

Categoria B 
[Furió et al., 2013; 

Mayberry et al., 
2012 & Chang et al., 

2010] 

Categoria C 
[Sánchez e Sáenz, 
2008; Kuklinski, 
2009; Furió et al., 

2013; Chang, Chang 
e Sung, 2010; 

Bartholo, Amaral e 
Cagnin, 2009 & Pu 

et al., 2011] 

Categoria D 
[Etter, 2011; 

Cadavieco, Sevillano 
e Amador, 2012; 
Pisanty, 2009 & 

Nuñes, 2010] 

 

Figura 1. Incidência dos estudos conforme categorias 
 

Tabela 1. Classificação conforme modalidade de ensino 

Modalidade Estudos 

EAD/M-learning 

[18] Pu et al., 2011 
[8] Heredia e Sánchez, 2013 
[1] Bartholo, Amaral e Cagnin, 2009 
[11] Kumar et al., 2011 

Educação 
presencial 

[3] Chang et al., (2010) 
[7] Furió et al., 2013 
[6] Fortson, 2013 

Abordagem mista 
(presencial, EAD, 
M-learning) 

[2] Cadavieco, Sevillano e Amador, 2012 
[14] Nuñes, 2010 
[12] Mayberry et al., 2012 
[10] Kuklinski, 2009 

Não se aplica 
[17] Pisanty, 2009 
[19] Sánchez e Sáenz, 2008 
[5] Etter, 2011 

 

Apresentaremos a seguir a análise dos artigos com base nas 
categorias supracitadas, emergentes da análise, e concluiremos 
com as discussões e considerações finais. 

3.1 “Traga ou use seu próprio dispositivo” 
Diferentes pesquisadores apresentam estudos que analisam as 
possibilidades educativas viabilizadas pelo uso dos dispositivos 
móveis dos próprios estudantes [1, 6, 11 e 18], abordagem que 
esbarra em duas grandes questões: as adaptações técnicas que 
precisam ser feitas em plataformas, sistemas e ambientes virtuais, 
e as adaptações didáticas ao apresentar propostas de trabalho a 
uma classe presencial cujos alunos possuem ferramentas de 
natureza diversa. Dois trabalhos expõem metodologias para 
adaptação de plataformas de ensino a distância aos dispositivos 
móveis dos estudantes, professores e coordenadores (abordagens 
relacionadas a experiências de m-learning). [1 e 18]  

A questão central na adaptação de AVAs para dispositivos móveis 
está na identificação do contexto do dispositivo. Um dos estudos 
[1] infere o contexto apenas por meio da identificação do sistema 
operacional, enquanto o outro [18] desenvolve um sistema de 
adaptação baseado em cinco variáveis: tipo de dispositivo, largura 
da banda, tipo de conexão, tamanho da tela e cores de saída.  
Quando os sistemas de adaptação reconhecem o contexto do 
dispositivo, o usuário é direcionado para uma versão adaptada do 
AVA, que considera, entre outras coisas, a apresentação dos 
conteúdos mais acessados na página inicial, simplificação da 
interface e redução de conteúdo. Abordagens que considerem 
como contexto do dispositivo apenas o sistema operacional podem 
ser bastante restritivas. Há dispositivos móveis que apresentam 
sistema operacional característico, mas que possuem telas grandes 
que permitiriam ao usuário uma interação mais complexa com o 
sistema.  

Duas pesquisas revelam outras perspectivas de uso do próprio 
dispositivo do estudante, ambos com adaptações de plataformas 
baseadas no modelo de FRAME [8, 11] que leva em consideração 
três aspectos: contexto do dispositivo móvel, contexto do aluno e 
contexto social do ambiente em que devem ocorrer as 
aprendizagens. Kumar [11] conduziu um estudo que analisou a 
satisfação dos alunos e dos professores no uso de mlearning para 
serviços de apoio ao estudante, com resultados majoritariamente 
positivos. Foi observada redução das consultas realizadas pelos 
usuários nos polos presenciais, o que deflagra, segundo os autores, 
que parte das dúvidas que os levavam aos polos foram 
esclarecidas por meio do serviço móvel de apoio. Heredia & 
Sanchéz, [8] avaliam distintas propostas de adaptação da 
plataforma Moodle para diferentes equipamentos móveis, 
concluindo que as melhores alternativas são o uso de templates 
otimizados para dispositivos móveis juntamente com a capacidade 
de Moodle para aplicar um template ou outro, de acordo com o 
dispositivo que está acessando.  

Fortson [6] aborda a perspectiva do professor em classes do tipo 
BYOD (Bring Your Own Device, ou, Traga Seu Próprio 
Dispositivo, em tradução livre). Segundo o autor, é comum entre 
os professores a dificuldade de trabalhar em classes deste tipo, 
onde cada aluno possui um dispositivo com características 
diferentes. De acordo com o estudo, é possível adaptar para 
classes BYOD aulas que foram planejadas para classes com 
dispositivos homogêneos, seguindo o princípio das tarefas de 
dispositivo neutro (device neutral assignments). “(...) os 
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professores não precisam se preocupar com os dispositivos. Os 
estudantes encontrarão o aplicativo de que precisam” (p.6).  

3.2 “Use o dispositivo que vamos te oferecer” 
A utilização de dispositivos móveis homogêneos em classes 
presenciais foi uma das vertentes entre os estudos analisados [3, 7, 
12] em experiências de distribuição de dispositivos um para um [7 
e 3] ou um para muitos [12].  

Furió et al. [7] compararam os efeitos do tamanho e do peso de 
dois diferentes dispositivos móveis (iPhone e Tablet PC HP) em 
duas turmas de alunos com idades compreendidas entre 8 e 10 
anos. Todos os alunos de cada uma das turmas interagiram com os 
dois tipos de aparelhos, mas não foram encontradas diferenças 
significativas em termos de aprendizagem e satisfação dos 
estudantes no que diz respeito ao tamanho e peso dos mesmos. A 
satisfação dos usuários com relação aos equipamentos e qualidade 
das aprendizagens foram aferidas por meio de questionários e os 
resultados demonstram que o tamanho maior do Tablet PC pode 
ser um incômodo para crianças menores (com cerca de 8 anos), 
solucionável ao desenvolver aplicativos que apresentem pequenas 
pausas entre as interações, quando os usuários podem repousar os 
dispositivos sobre alguma superfície.  

O estudo de Chang et al., [3] não especificou a marca do 
dispositivo utilizado. Os pesquisadores desenvolveram um 
aplicativo que permite atividades de leitura individual e 
cooperativa, fornecendo informações ao professor sobre o 
desempenho dos estudantes. Uma experiencia de dois meses foi 
realizada com dois grupos de estudantes (experimental e controle), 
culminando na aferição da aprendizagem e satisfação dos alunos 
por meio de questionários. Embora sujeitos com boas habilidades 
de leitura e escrita não tenham demonstrado desempenho 
divergente nos grupos experimental e de controle, os resultados 
sugeriram melhor desempenho para os sujeitos do grupo 
experimental que inicialmente apresentaram baixo rendimento 
nessas habilidades. 

Mayberry et al. [12] relata um projeto realizado entre os alunos de 
8 professores universitários que receberam iPods. Entre as 
atividades realizadas estiveram: utilização de câmara de vídeo 
para compartilhar experiências de trabalho, uso do YouTube para 
postar explicações de conceitos e emprego de aplicações como 
blogs e vídeos para feedback imediato às solicitações de 
estudantes fora da classe. A eficácia dessas estratégias ativas de 
aprendizagem foi medida pelo feedback qualitativo e quantitativo 
dos estudantes, pelas observações qualitativas do corpo docente e  
pelas tendências de séries temporais no uso e desempenho dos 
alunos. Todos os professores envolvidos, e a maior parte dos 
discentes, adotaram posturas positivas na utilização da ferramenta. 

Entre as pesquisas que analisam as abordagens de distribuição de 
dispositivos homogêneos para os participantes, há aqueles que 
apontam para inconvenientes como a questão do custo para as 
instituições [7, 12]. Mayberry et al. [12] evidenciam ainda que 
análises anteriores sobre a incorporação de produtos da Apple no 
ensino superior concentraram-se em iniciativas de grande escala, 
empreendimentos caros e que muitas vezes não fornecem aos 
participantes o apoio adequado ou a motivação necessária para 
aprender a usar seus dispositivos como ferramentas 
complementares em sala de aula.  

Em trabalho conduzido com profissionais nas áreas de educação e 
tecnologia sobre o futuro dos dispositivos móveis na educação, 
ninguém mencionou alternativas como a aquisição dos 
dispositivos pelos governos ou instituições educativas. [5] 

3.3 Menos adaptação, mais desenvolvimento 
Aplicativos, jogos, plataformas ou sistemas para dispositivos 
móveis podem ser adaptações daqueles criados para computadores 
de mesa ou notebooks [8, 11], ou ainda, especialmente 
desenvolvidas para dispositivos móveis. [1, 3, 7, 10, 18, 19] 

A maior incidência na produção de aplicativos ou plataformas, em 
detrimento de adaptações dos já existem pode indicar que a 
comunidade científica aposta na profusão e permanência do uso 
de dispositivos móveis em contextos educacionais, uma vez que o 
desenvolvimento é um processo mais oneroso e demorado, mas 
que implica em produtos mais satisfatórios. 

Entre os aplicativos implementados e otimizados para dispositivos 
móveis estão: aplicativo baseado em geolocalização para 
movimentação autônoma de pessoas cegas [19]; rede social 
acadêmica [10]; jogo para ensino dos conceitos sobre o ciclo da 
água com uso de realidade aumentada [7]; aplicativo para 
desenvolvimento de estratégias de leitura e compreensão de texto 
[3] e diretrizes para sistemas de aprendizagem móvel adaptável ao 
tipo de dispositivo [1, 18]. 

3.4 Especulações e projeções quanto ao uso de 
dispositivos móveis na educação 
Cavalieco, Sevillano e Amador [2] classificam diferentes 
pesquisas para descrever as propostas de utilização de dispositivos 
móveis em combinação com técnica de realidade aumentada para 
a educação. Ainda na linha analítica de estudos que avaliam as 
possibilidades pedagógicas dos dispositivos móveis, Núñez [14] 
revisa o papel desempenhado por dispositivos móveis no ensino 
de medicina. 

Etter [5] conduziu entrevistas com diferentes profissionais 
relacionados às áreas da Educação e/ou Tecnologia para os quais 
perguntou: como você acredita que serão os dispositivos móveis 
utilizados na educação no futuro? A característica mais presente 
no discurso dos entrevistados foi a conectividade. Em segundo 
lugar estão características relacionadas ao tamanho e à capacidade 
de armazenamento (em nuvem). Também foram expressivamente 
mencionadas novas formas de entrada e saída de dados, como 
projeção simples e holográfica. Outras características 
significativamente mencionadas foram: bateria de longa duração, 
engajamento socioambiental (sobretudo no que diz respeito à 
energia solar), recursos multimídia e facilidade de uso.  

4 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise da incidência de artigos por categorias permite observar 
uma maior tendência na produção de estudos que: (a) 
desenvolvem aplicativos ou diretrizes específicas para dispositivos 
móveis e (b) apropriam-se do uso de dispositivos móveis de 
natureza heterogênea no que tange a características de hardware e 
software. Observa-se ainda que estudos ligados ao uso de 
dispositivos móveis de natureza homogênea (categoria de menor 
incidência de estudos) estão ligados unicamente a pesquisas que 
envolvem a modalidade de ensino presencial, sem imbricações 
com o conceito de mobile learning.  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

498

  
A reduzida expressão de investigações que analisam os impactos e 
possibilidades pedagógicas no uso de dispositivos homogêneos 
pode ser entendida por meio de críticas realizadas em diferentes 
estudos com relação aos altos custos decorrentes do investimento 
e falta de apoio e/formação aos alunos e profissionais em 
iniciativas de distribuição de dispositivos móveis em larga escala.  

As duas categorias de maior incidência estão relacionadas a 
tendências educacionais, como é o caso do mobile learning (seja 
aplicada à educação a distância ou híbrida), e, em ambos os casos, 
visam adaptar-se à diversidade de dispositivos móveis existentes 
entre os estudantes. Essa nova tendência está gerando novos 
enfoques na concepção pedagógica, na medida em que aumenta a 
convivência com a tecnologia como ferramenta no processo de 
aprender e interagir em redes. 

Observamos também que iniciativas de desenvolvimento de 
aplicativos específicos para dispositivos móveis foram mais 
expressivas do que aquelas que buscam adaptar sistemas ou 
aplicativos já existentes. Tal tendência pode ser um reflexo da 
maturação do mercado de consumo de dispositivos e internet 
móvel, o que viabiliza maiores investimentos na área. Evidências 
apontadas nos estudos indicam ainda que a evolução dos 
dispositivos móveis é mais acelerada que a oferta de internet 
móvel de qualidade com valores praticáveis, fato que retarda a 
profusão de iniciativas na área. 

Tal revisão revelou também a velocidade das mudanças no cenário 
dos dispositivos móveis aplicados em práticas educacionais, o que 
ficou patente, sobretudo no estudo de Etter [5]: grande parte 
daquilo que os profissionais projetaram para o futuro já é 
realidade no corrente ano.  

É válido observar ainda a ênfase resumida nos artigos 
classificados na categoria D (estudos que apresentam especulações 
e projeções quanto ao uso de dispositivos móveis na educação) e a 
ocorrência de apenas um estudo brasileiro.  

Nossos trabalhos futuros envolvem a investigação em outras bases 
de dados, a fim de validar as tendências observadas neste estudo e 
verificar sua relação com as tendências nacionais. 
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ABSTRACT 
This paper proposes a methodology for training teachers to use 
ICT. This proposal is part of the extension project "Use of 
educational software as a facilitator of proceso teaching-learning", 
which seeks to empower and encourage high school teachers of 
public schools to use new information and communication 
technologies in education . Throughout the paper we present the 
theoretical framework that justifies the work, objectives, 
methodology and results of the project and expected. 
 
RESUMO 
Este trabalho apresenta uma proposta de metodologia para 
capacitação de docentes para o uso das TIC. Esta proposta faz 
parte do projeto de extensão  “Utilização de softwares educativos 
como elemento facilitador do processo de ensino-aprendizado”, o 
qual busca capacitar e encorajar docentes do ensino médio da rede 
pública de ensino a utilizar as novas tecnologias de informação e 
comunicação em sala de aula. Ao longo do artigo são 
apresentados  o referencial teórico que justifica o trabalho, os 
objetivos, metodología e resultados obtidos e esperados do 
projeto. 

PALAVRA-CHAVE 
Informática na educação, capacitação docente, tecnología de 
informação e comunicação. 

1. RESUMO EXTENDIDO 
Com a evolução e crescimento das novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), nas últimas duas décadas, o 
Brasil vem modificando gradativamente os níveis de importância 
de ações tecnológicas em aplicações educacionais. Com isso, cada 
vez mais vem aumentando o número de professores que buscam 
formações técnicas para se adequarem às novas realidades [4]. 

Com o desenvolvimento tecnológico, a inserção dos 
computadores em sala de aula torna-se cada vez mais frequente, 

propiciando ao ambiente escolar um artefato didáticopedagógico 
que possibilita potencializar a aprendizagem de conceitos nas 
diferentes áreas de conhecimento, introduzir elementos 
contemporâneos na qualidade profissional e de modernizar a 
gestão escolar [8]. 

De acordo com [5], o ato de ensinar e aprender ganha novo 
suporte com o uso de diferentes tipos de softwares educacionais, 
de pesquisas na Internet e de outras formas de trabalhos com o 
computador, os quais se revelam importantes mediadores no 
processo de construção do conhecimento, por favorecer a reflexão 
do aluno e viabilizar sua interação ativa com determinado 
conteúdo de uma ou outra disciplina. 

Segundo [1], a utilização de TIC no ambiente de sala de aula pode 
enriquecer o processo de aprendizado do aluno, haja vista que este 
tem a possibilidade de interagir com o software, experimentando 
diversas situações e obtendo resultados para suas escolhas em 
tempo real. Com isso, aos poucos os professores aceitam o desafio 
de dominar as novas TIC e integrá-las ao conteúdo de suas 
disciplinas, desenvolvendo diferentes metodologias, de acordo 
com a necessidade [3]. 

Nesse contexto, a utilização da informática na educação deixa de 
ser um diferencial para se tornar um elemento chave entre 
pertencer a uma sociedade cada vez mais globalizada ou 
conectada ou estar alienado a este mundo. Diante disto, 
compreender que a informática é importante e imprescindível para 
a educação moderna é um dos grandes desafios impostos aos 
educadores. 

Tendo em vista o exposto acima, foi desenvolvido o projeto de 
extensão universitária, intitulado “Utilização de softwares 
educativos como elemento facilitador do processo de ensino-
aprendizado”. Este projeto busca analisar a realidade de duas 
escolas estaduais, em relação ao uso das TIC na educação, bem 
como promover a capacitação docente no que tange o uso destas, 
desenvolvendo metodologias de ensino com o uso de softwares 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

500

educativos, e acompanhando, posteriormente a aplicação destas 
em sala de aula, para verificar os resultados obtidos. 

Explorando o uso do computador e da Internet, a capacitação do 
professor surge como um tema relevante. E essa questão é ainda 
recente, tanto no Brasil quanto em países da América Latina.  

Em pesquisas realizadas pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil, 
no ano de 2011, o docente apresenta, em média, 15 anos de 
experiência [2]. Sendo assim, a formação inicial desse 
profissional coincidiu com o surgimento da Internet comercial no 
Brasil. Isso significa que, quando o professor se preparava para o 
exercício de sua profissão, o tema “TIC e educação” ainda não 
fazia parte do currículo de sua formação.  

Somente no ano de 2009 foi instituída a Política Nacional de 
Formação Profissional do Magistério da Educação Básica, em que 
estava prevista a promoção e a atualização da formação docente, 
incluindo o uso das TIC. 

A utilização das TIC para favorecimento da educação, bem como 
a capacitação docente para o uso efetivo destas em seu ambiente 
de trabalho são amplamente discutidas e fundamentadas pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), no documento “Normas da UNESCO de 
competências em Tecnologias de Informação e Comunicação para 
docentes” [6].  

De acordo com este documento, espera-se que com a aquisição 
dessas competências, o docente seja capaz de auxiliar os seus 
respectivos alunos a terem as seguintes capacidades: utilizar as 
tecnologias de informação e comunicação; buscar, analisar e 
avaliar as informações; solucionar problemas e tomar decisões; 
utilizar de forma criativa e eficaz as ferramentas de produtividade; 
serem colaboradores, comunicadores, publicadores e produtores 
do conhecimento; tornarem-se cidadãos informados, responsáveis 
e capazes de contribuir com a sociedade.  

Desde 1997, por intermédio do Programa Nacional de Informática 
na Educação (Proinfo), a União informa ter adquirido milhares de 
laboratórios de informática para as escolas públicas estaduais e 
municipais. Esse programa, se propôs levar às escolas 
computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em 
contrapartida, estados e municípios deveriam garantir a estrutura 
adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores 
para usar as máquinas e programas.  

Ao se analisar a literatura brasileira sobre o uso das TIC na 
educação, é possível verificar recorrências temáticas que 
circundam diversos contextos das atividades e dos instrumentos 
das políticas estatais. Estudos pioneiros [7, 9] formulados na 
primeira metade da década de 1990 abordavam como proceder na 
introdução de equipamentos nas escolas, com ênfase nos 
computadores. O foco das reflexões concentrava-se nos efeitos 
sobre as aprendizagens decorrentes do meio a ser disponibilizado 
e os requisitos de formação docente necessários. 

Logo, capacitar os docentes para utilizar ferramentas 
computacionais vai além de transmitir conhecimentos. Busca-se, 
com isso, auxiliar o aluno a produzir novos conceitos, serem 
autodidatas e especialmente autores do aprendizado. 

Com isso, muitas são as funções oferecidas pelas tecnologias para 
a educação, dentre elas, podem ser listadas: novo meio de 
expressão; fonte aberta de informação; instrumento de processar 
as informações; canal de comunicação presencial ou virtual; 

instrumento didático; novo cenário informativo; facilitador e 
motivador do trabalho docente; permitir a realização de novas 
atividades de ensino-aprendizado; ferramenta para gestão 
administrativa e tutorial. 

Diante do exposto, pode-se perceber a grande influência que a 
utilização da tecnologia pode trazer para o processo de ensino-
aprendizado, no entanto, é necessário que haja recurso humano 
capacitado a utilizar as ferramentas computacionais como aliadas 
para a prática do ensino. Dessa forma, o desenvolvimento de 
projetos que desenvolvam a capacitação docente para o uso desta 
é sempre de grande valia, para promover o letramento digital dos 
professores e sem dúvida inserir os alunos no mundo digital, 
permitindo a estes conhecer novas fontes de desenvolvimento 
intelectual e formas de aprendizagem. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
O projeto de extensão “Utilização de softwares educativos como 
elemento facilitador do processo de ensino-aprendizado” aqui 
apresentado nasceu da necessidade vista através de análises 
realizadas localmente em duas escolas públicas estaduais do 
município de Caraúbas/RN. O projeto conta com um coordenador  
e um colaborador, ambos professores de graduação da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido, e quatro bolsistas 
universitários da mesma instituição de ensino superior. O público 
alvo são professores das duas escolas públicas, de todas as 
disciplinas do ensino médio e seus respectivos alunos. 

De acordo com o que foi visto na Seção anterior, projetos de 
âmbito nacional são desenvolvidos para prover o acesso 
democrático às novas TIC em escolas públicas de todo o país. No 
entanto, em visitas realizadas in loco  nas duas escolas objeto de 
estudo deste trabalho, verificou-se a falta de infraestrutura 
necessária para a realização de aulas em laboratório de 
informática ou até mesmo aulas expositivas com o auxílio de 
ferramentas computacionais. No entanto, tecnologias como 
computadores, projetores, dentre outros existem nas escolas, 
porém são subutilizados. 

Em entrevistas realizadas com os professores, pode-se observar 
também que estes não são capacitados a utilizar as TIC em sala de 
aula, ou até mesmo no dia-a-dia, ou por falta de incentivo, ou por 
falta de interesse em se adaptar às novas TIC. 

Diante disto, viu-se a necessidade de se desenvolver este projeto 
de extensão, na busca de capacitar os docentes para o amplo e 
correto uso das TIC bem como disseminar as vantagens da 
utilização destas na educação. 
 

3.1. Objetivo do projeto 
Este projeto tem como objetivo principal encorajar e capacitar os 
docentes da rede pública de ensino a utilizar softwares educativos 
em sala de aula, como forma de facilitar e mediar o processo de 
ensino-aprendizado. 

3.2. Metodologia do projeto 
Para o desenvolvimento do projeto, alguns passos foram 
estabelecidos, os quais estão apresentados a seguir. 

Passo 1: o primeiro passo do projeto, trata-se do diagnóstico da 
situação atual das escolas do ensino médio da rede pública de 
ensino do municipio de Caraúbas/RN.  
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Com este passo, foram colhidas as seguintes informações: 

a) O municipio conta com duas escolas públicas que 
possuem o ensino médio; 

b) Cada escola tem cerca de 30 professores, das mais 
diversas áreas, que contemplam todas as disciplinas do 
ensino médio; 

c) Alguns professores ensinam em ambas as escolas, o que 
dá cerca de 50 professores no município nesta 
modalidade de ensino; 

d) Nenhum dos professores alegou utilizar softwares 
educativos ou TIC em sala de aula; 

e) Cerca de 80% dos professores não possuem nenhum 
tipo de capacitação completa do uso da informática; 

f) Cerca de 90% dos professores não sabem utilizar as 
novas tecnologias; 

g) 100% dos professores entrevistados informaram querer 
participar deste projeto de extensão, a fim de conhecer e 
utilizar as novas TIC em sala de aula. 

O primeiro passo já foi concluído e através dele pôde-se conhecer 
a real situação dos docentes do ensino médio do município. 

A realidade encontrada é preocupante, mas corrobora com 
estatísticas nacionais em que de acordo com [2], apenas 2% dos 
professores da rede pública urbana utilizam TIC como suporte à 
educação. 

A partir da conclusão deste passo, os passos seguintes foram 
desenvolvidos. 

Passo 2: o segundo passo trata-se de desenvolver estratégias para 
encorajar os professores da rede pública a utilizar os softwares em 
sala de aula. Este passo conta com a apresentação de palestras e 
encontros que mostram números indicativos da utilização de 
softwares e TIC na educação. 

Passo 3: o terceiro passo trata do conhecimento dos conteúdos 
ministrados pelos professores, por disciplina. Esta etapa 
desenvolvida pelos bolsistas serve para que todo o conteúdo do 
ensino médio seja listado e organizado por ano e por bimestre, 
para que o próximo passo seja realizado mais facilmente. 

Passo 4: o quarto passo consiste na busca de softwares educativos 
livres ou gratuitos disponíveis na Internet. Para a realização deste 
passo, é necessário ter ocorrido a etapa anterior, uma vez que ao 
buscar os softwares os mesmos são relacionados às disciplinas da 
ementa do ensino médio. 

Como é crescente o número de softwares desenvolvidos, bem 
como a atualização dos já disponíveis este passo do projeto está 
em constante iteração, de forma que semanalmente são realizadas 
novas pesquisas com o intuito de encontrar novos programas 
educativos. 

Passo 5: o quinto passo consiste na aprendizagem de utilização do 
software e na avaliação do mesmo. 

Para a realização deste passo, os bolsistas realizam a instalação do 
software, verificam quais os recursos necessários para o mesmo 
(Sistema Operacional, softwares adicionais, hardware necessário), 
para que este opere de forma eficiente. 

Passo 6: o sexto passo consiste no desenvolvimento de tutoriais 
ou manuais de utilização do software. 

De acordo com as pesquisas realizadas, verificou-se que a maioria 
dos docentes nunca utilizou TIC em sala de aula, e é muito pouca 
a vivência com esta em seu dia-a-dia. Pensando nisso, viu-se a 
importância de além de encorajar e apresentar os softwares aos 
professores, era necessário também dar um suporte didático a eles, 
para que utilizassem as ferramentas computacionais com 
qualidade e eficiência. 

Passo 7: o sétimo passo consiste no desenvolvimento da 
Biblioteca Digital. Esta biblioteca reúne todos os dados obtidos 
com a realização dos passos 3, 4 5 e 6, de forma a facilitar o 
trabalho e desempenho dos professores quanto ao uso dos 
recursos tecnológicos na educação. 

Com a Biblioteca Digital, o professor tem acesso à sua disciplina 
e pode buscar os softwares de acordo com o conteúdo desejado. 
Quando o software é encontrado, o professor tem acesso também 
ao tutorial desenvolvido, e aos softwares adicionais (como 
plugins) que são indispensáveis para o funcionamento do software 
desejado. 

Passo 8: o oitavo passo consiste na capacitação dos docentes do 
ensino médio da rede pública de ensino. O desenvolvimento desta 
etapa depende das etapas anteriores, uma vez que a mesma deve 
ser realizada de forma prática e de maneira tal que mostre aos 
docentes os benefícios e facilidades encontradas com o uso das 
novas tecnologias tanto para o dia-a-dia pessoal quanto para a sua 
prática profissional. 

Passo 9: o nono passo consiste no acompanhamento, por parte 
dos bolsistas, às aulas ministradas pelos docentes com o uso das 
novas TIC. 

Essa etapa busca verificar e analisar o comportamento tanto dos 
professores quanto dos discentes com o novo método de ensino. 
Para isso, o bolsista não terá a tarefa de interventor, mas de 
observador e auxiliar do professor (quando solicitado), durante as 
aulas com o uso de softwares educativos. 

Passo 10: o décimo passo é a avaliação de todos os passos 
anteriores. É de fato a verificação dos resultados obtidos com o 
projeto, desde o momento de abordagem aos docentes à 
observação destes durante as aulas. 

Neste passo, serão coletados dados através de entrevistas, 
questionários e documentos das secretarias das escolas, com a 
finalidade de analisar tanto quantitativamente quanto 
qualitativamente a influência do uso das TIC em sala de aula. 

Para isso, tanto os alunos quanto os professores serão 
entrevistados e questionados, com o objetivo de saber em que 
aspectos o uso das ferramentas computacionais foi diferente do 
método tradicional de ensino. Com os dados coletados, busca-se 
saber principalmente se os softwares melhoraram ou não a 
qualidade do ensino, se estes foram essenciais para o 
entendimento de determinados assuntos, e se foram um diferencial 
no processo de ensino-aprendizado. 

Já a partir da coleta de dados nas secretarias das escolas, busca-se 
conhecer o desempenho escolar dos estudantes do ensino médio 
das duas escolas públicas, e realizar um comparativo das notas 
dos alunos com o uso e sem o uso das novas tecnologias, de 
acordo com os bimestres e as séries. 
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Com este estudo, tenta-se saber se houve ou não melhora no 
desempenho dos alunos com o uso das novas tecnologias. Sabe-se 
que esses dados não são absolutos, mas pode dar uma margem 
para se começar a perceber qual a real influência do uso de novas 
ferramentas durante o ensino. 

Essa fase assim como a anterior ainda não foi contemplada. Dessa 
forma, ainda não se pode avaliar a relevância do projeto em sua 
prática. 

3. RESULTADOS OBTIDOS E 
ESPERADOS 
 
Como o projeto ainda está em andamento, alguns resultados ainda 
não foram contemplados. 
Um dos dados importantes já verificados é a total disposição dos 
professores em participar do projeto, embora outros programas de 
capacitação do uso das TIC já tenham ocorrido no município 
(gratuitamente), e estes não tenham concluído ou participado. 
Outro ponto interessante é a grande quantidade de softwares livres 
ou gratuitos educativos, que contemplam conteúdos do ensino 
médio, que estão disponíveis na Internet. É visível que para 
algumas disciplinas é mais fácil encontrar estes softwares, mas o 
que não impede a capacitação de todos os docentes no projeto. 
Espera-se ainda como resultado, capacitar ao menos 60% dos 
professores que se dispuseram a participar do projeto, o que é um 
desafio, haja vista que outros programas de capacitação docente 
para o uso de informática tem alto índice de desistência. 
Além disso, espera-se conhecer a real influência do uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação na educação: se estas 
são realmente ferramentas facilitadoras do processo de ensino-
aprendizagem; se há melhoria no ensino; se há aumento do 
desempenho escolar. Esses dados ainda são desconhecidos neste 
projeto, embora outros estudos já tenham verificado a influência 
da informática de forma positiva no desenvolvimento do 
conhecimento, quando utilizada de forma correta e eficaz. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização da informática como elemento mediador do 
aprendizado cresce a cada dia. No entanto, é necessário que haja 
projetos que desenvolvam metodologias de capacitação docente e 
o seu posterior acompanhamento para verificar a aplicabilidade 
dos conhecimentos adquiridos com a capacitação. 
Diante disto, o desenvolvimento do projeto aqui apresentado é de 
suma importância tanto para a educação quanto para a 
disseminação das novas TIC como ferramenta de auxílio ao 
aprendizado. 
Como o projeto ainda está em andamento, alguns objetivos ainda 
não foram alcançados.  Porém, com a aplicação dos passos que 
foram determinados na metodologia, é possível que todos os 

objetivos sejam contemplados, de forma que toda a avaliação do 
projeto possa ser feita. 
Com isso, não se pode afirmar ainda se a utilização de softwares 
educativos causam um impacto positivo na qualidade do ensino e 
no desempenho escolar dos alunos participantes. No entanto, 
espera-se que os docentes sintam-se motivados e encorajados a 
usar os recursos computacionais como auxílio em sua prática 
docente, tanto em seu ambiente de trabalho quanto como objeto 
de estudo e apoio no desenvolvimento de seus planos de aula. 
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RESUMO 
O objetivo deste artigo é descrever o CarreiraEAD, uma 
intervenção de ensino a distância pela internet delineada para o 
planejamento de carreira de estudantes de graduação. O 
CarreiraEAD é composto pelos módulos Inventário Pessoal,  
Análise do Presente e Planejamento do Futuro. Os alunos foram 
distribuídos em um de três diferentes grupos. A diferença que 
existe entre as intervenções baseou-se no modo como o supervisor 
mediou cada grupo. O tamanho de efeito pré-pós, a partir da 
avaliação de Escala de Decisão de Carreira, mostrou fortes 
indícios da eficácia do CarreiraEAD. 

Palavras-chave 
CarreiraEAD; Educação a Distância; Planejamento de Carreira. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this paper is to describe on the CareerEAD a web-
based e-learning intervention designed to undergraduate students’ 
career planning. CareerEAD is composed of the personal 
inventory, analysis of present and planning for the future modules. 
Students were allocated to one of three different groups. 
Difference that exists between interventions was based on the way 
that the supervisor mediated the group. The pre-post effect size 
from the evaluation of  Career Decision Scale show strong 
indications of the CareerEAD effectiveness. 

Keywords 
Online Learning, Planning Career 
     

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education] Distance learning and 
Collaborative learning  

General Terms 
Human Factors 

1. INTRODUÇÃO 
O trabalho cumpre um papel importante na vida e no 
desenvolvimento psicossocial dos indivíduos [3].  Atualmente, 
porém, com as transformações do mundo do trabalho e a crescente 
imprevisibilidade das trajetórias profissionais, vem se tornando 
cada vez mais complexo o desenvolvimento das carreiras ao longo 
da vida o que exige um maior comprometimento dos indivíduos 
nesse processo. O mercado de trabalho apresenta-se como uma 
rede intrincada de ocupações, tarefas e atividades, muitas vezes 
híbrida e permeada [11], [13] demandando do indivíduo 
mobilidade profissional e aprimoramento constante devido à 
rápida obsolescência da informação adquirida [2].   
Compreende-se Planejamento de Carreira como a preocupação e o 
cuidado que um sujeito tem em relação a sua carreira, orientando-
se para o futuro e demonstrando comportamentos no sentido de 
preparar-se para tomar decisões ou para avançar na carreira, como 
explorar oportunidades, buscar informações, fazer redes de 
contatos e estabelecer metas e planos [19]. O planejamento é, 
muitas vezes, visto pelo público leigo como algo voltado apenas a 
executivos. Contudo, qualquer pessoa, de qualquer campo de 
atuação e em qualquer etapa da vida, pode se beneficiar desse tipo 
de serviço, que é oferecido por profissionais com formação 
específica para essa atividade de orientação profissional.  
Em países como Estados Unidos, Canadá e Europa os serviços de 
orientação são disponibilizados para o grande público e, em 
especial, para estudantes dentro das universidades. No Brasil, 
apesar da importância do planejamento de carreira para a vida das 
pessoas, o acesso a esse tipo de intervenção, realizado em grande 
parte das vezes de forma presencial, ainda é extremamente 
restrito. No entanto, observa-se que a procura por esse tipo de 
atendimento é grande, o que tem levado à busca por novas 
modalidades de orientação que permitam atingir um contingente 
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maior de pessoas [5], [17]. A Educação a Distância (EAD) é uma 
estratégia para tornar o planejamento de carreira mais conveniente 
e acessível. 
As mudanças aceleradas no mercado de trabalho e a inserção das 
novas tecnologias de maneira muito intensa nos últimos anos 
sugerem uma reflexão em relação à combinação entre 
planejamento de carreira e EAD. Independentemente do tipo de 
trabalho de orientação desenvolvido, é importante avaliar a sua 
efetividade, ou seja, se a intervenção produz os efeitos desejados. 
No cenário internacional, estudos de avaliação são feitos há 
bastante tempo [1], mas, no contexto nacional, as avaliações são 
ainda incipientes [12]. Não existe um modelo único para avaliar 
as intervenções na área de orientação profissional, já que os 
efeitos que se pretende obter com cada intervenção podem variar. 
Apesar disso, uma variável que é constantemente utilizada para 
avaliar a efetividade é o nível de decisão do indivíduo em relação 
a suas escolhas ou metas profissionais [4].    
Na última década, foram feitos diversos estudos sobre 
intervenções de carreira via internet [6], [7], [8], [9], [10], [14], 
[15], [16], [17], [18]. De forma geral, esses estudos sugerem que 
as intervenções de desenvolvimento de carreira via internet são 
possíveis e que os participantes são beneficiados.  
O desenvolvimento de carreira é considerado uma área importante 
e necessária no âmbito universitário.  Delinear estudos de 
intervenção com foco em planejamento de carreira a distância 
para alunos de graduação torna-se particularmente interessante. O 
objetivo deste artigo é apresentar uma intervenção de ensino à 
distância pela internet, aqui denominada CarreiraEAD, destinada 
a favorecer o planejamento de carreira de estudantes 
universitários.   
2. METODOLOGIA 
O CarreiraEAD utilizou a plataforma Moodle, um software livre, 
como objeto de apoio para um Ambiente Virtual de Ensino-
Aprendizagem (AVEA) que foi hospedada no servidor do Centro 
Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CINTED-UFRGS). 
O cadastro dos alunos efetuou-se no banco de dados da 
plataforma e o acesso individual foi fornecido através do CPF do 
usuário e de uma senha disponibilizada por um dos membros da 
equipe do estudo. O layout da interface foi desenvolvido em 
HTML e CSS, enquanto parte da interação, não nativa da 
plataforma Moodle, foi implementada com o uso de Javascript. 
Para o armazenamento destes dados utilizou-se o Google Docs e a 
exportação realizada com o Microsoft Excel. 

Trata-se de um estudo quase experimental com três grupos 
contrastantes descritos como segue: 

Grupo 1 – CarreiraEAD I – Esse grupo realizou as atividades de 
planejamento de Carreira através do CarreiraEAD com mediações 
assíncronas ilimitadas realizadas pelo 
Orientador/Psicólogo/Pesquisador.  

Grupo 2 – CarreiraEAD II- Esse grupo realizou as tarefas com 
mediações assíncronas limitadas. O 
Orientador/Psicólogo/Pesquisador realizou no máximo, três 
intervenções por etapa, durante todo o processo de planejamento 
de carreira, após as etapas: passado, presente, futuro e realização 
de metas SMART. Os critérios utilizados nas mediações foram os 
mesmos do Grupo 1.  

Grupo 3 – CarreiraEAD III - Tal grupo não teve mediação do 
Orientador durante todas as fases do planejamento de Carreira. 

Os módulos Inventário Pessoal do Passado, Análise do Presente e 
Planejando o Futuro fizeram parte do CarreiraEAD. Para o 
Inventário Pessoal do Passado foi solicitado ao Orientando que 
descrevesse as atividades mais significativas relacionadas ao 
trabalho, destacando as competências que foram desenvolvidas 
em tal atividade e o que foi satisfatório e insatisfatório. A Análise 
do Presente foi constituída por instrumentos de autoconhecimento 
que guiavam o processo de planejamento das metas profissionais. 
O Planejamento do Futuro propunha o resgate de todas as 
atividades realizadas e a programação de  metas profissionais para 
um, cinco e dez anos. 

A intervenção compreendeu aspectos tecnológicos, estéticos e 
pedagógicos em quatro etapas realizadas por uma equipe 
interdisciplinar: (1) a concepção que envolveu a discussão dos 
objetivos, limitação teórica, público-alvo); (2) a planificação ou a 
construção de um storyboard indicando os recursos visuais, de 
navegação, desenho da interface; (3) a implementação e, (4) a 
validação. A Figura 1 apresenta a tela inicial do CarreiraEAD e a 
Figura 2 a descrição das etapas do CarreiraEAD.  

                      
Figura 1. Tela inicial do CarreiraEAD 

 
 
         

 
Figura 2 – Descrição das etapas do CarreiraEAD 
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Com o objetivo de verificar a efetividade do planejamento de 
carreira a distância utilizou-se uma medida do grau de decisão de 
carreira dos indivíduos pré-pós intervenção que pode ser 
visualizada na Figura 3. A Decisão de Carreira foi definida como 
o grau de decisão em relação a um projeto profissional, incluindo 
clareza de objetivos, a definição de metas e de estratégias para 
alcançar os objetivos [20]. A escala de decisão de carreira 
empregada faz parte do instrumento denominado Escalas de 
Desenvolvimento de Carreira de Universitários [20]. É composta 
por oito itens, respondidos em uma escala tipo Likert de cinco 
pontos (1=a frase é totalmente falsa a seu respeito e 5=a frase é 
totalmente verdadeira a seu respeito). 

 

 
Figura 3 – Escala de Decisão de Carreira 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra inicial foi constituída por 60 estudantes de diferentes 
cursos de graduação de uma Instituição de Ensino Superior no 
Rio Grande do Sul, com um total de 41 mulheres (68,3%). As 
idades variaram de 19 a 43 anos (M=27,33; DP=5,95). O número 
de participantes que concluíram a intervenção em cada grupo foi: 
EAD I – 11; EAD II – 10; EAD III – 18. Dados preliminares, 
considerando os participantes que concluíram todas as tarefas, 
indicaram a efetividade da intervenção do CarreiraEAD através da 
análise da Escala de Decisão de Carreira (EDC) pré (T1) e pós 
(T2) processo de planejamento de carreira, conforme a Tabela 1.  

Tabela 1 – Médias em Decisão de Carreira antes e depois da 
intervenção 
 

Grupo Decisão – Antes (T1) 
M (DP) 

Decisão – Depois (T2) 
M (DP) 

EAD I 3,82 (0,56) 4,01 (0,58) 

EAD II 3,53 (0,84) 3,91 (0,73) 

EAD III 2,93 (0,86) 3,46 (0,84) 

Total 3,33 (0,86) 3,73 (0,77) 
 

Foi realizada uma ANOVA fatorial de medidas repetidas com o 
objetivo de avaliar se houve mudança nos escores na Escala de 
Decisão de Carreira (EDC) para todo o grupo e para as diferentes 
formas de mediação. Os resultados demonstraram que houve uma 
variação significativa dos escores da EDC considerando todos os 
participantes [F(1, 36) = 10,23, p =0,003; Eta2 = 0,221; Poder = 
0,88), sendo que, globalmente, os escores em T2 (Depois) foram 
maiores do que em T1 (Antes). O resultado do tamanho de efeito 
(Eta2) sugere que a diferença entre pré e pós, considerando os três 
grupos conjuntamente, foi relevante. Tal resultado é interessante 
na medida que sugere a efetividade da intervenção. 
  
Para os profissionais evolvidos com desenvolvimento de carreira 
considera-se um grande desafio a mudança de realidade para o 
contexto virtual. Facilitar a exploração ocupacional e as escolhas 
na carreira é relevante. As discussões sobre a carreira dos 
indivíduos podem promover um self-insight, facilitar o 
planejamento da carreira e ter impactos emocionais que melhoram 
a performance e o comprometimento com a organização. Nossos 
resultados sugerem que o CarreiraEAD poderia estimular o 
estudante a refletir sobre sua própria aprendizagem, seu 
desempenho e/ou realizações, além de planejar seu 
desenvolvimento pessoal, educacional e de carreira. 
Provavelmente, os participantes perceberam a necessidade de se 
engajar nas atividades de planejamento do desenvolvimento 
pessoal.  
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ABSTRACT 
This work analyzes a discussion forum carried out in the 
extension course of Virtual Community: Spirituality in Education 
– NIETE/UFRGS (Interdisciplinary Center of Transdisciplinary 
Studies about Spirituality /Federal University of Rio Grande do 
Sul - Brazil). The course was implemented in the second semester 
of 2012 and had as main target elementary school teachers of first 
grades, favouring the production of knowledge regarding the 
peace culture. Through the analysis of this forum, according to the 
semiotics of passion, it was aimed to identify the relations 
between expression and content and how signs are manifested via 
digital interface. The study revealed the semiotics of passion as an 
analysis tool for the sign effects of modal qualifications about 
different states related to the peace culture, through the forum 
activity in the Moodle.  
 
RESUMO 
Este trabalho analisa um fórum de discussão realizado no curso de 
extensão Comunidade Virtual: Espiritualidade na Educação – 
NIETE/UFRGS. O curso foi implementado no segundo semestre 
de 2012 e teve como público alvo, educadores das séries iniciais 
do ensino fundamental, favorecendo a produção de conhecimento 
sobre cultura da Paz. Através da análise do fórum, segundo a 
semiótica das paixões, objetivou-se identificar as relações entre 
expressão e conteúdo e como os sentidos se manifestam via 
interface digital. O estudo evidenciou a semiótica das paixões 
como instrumento de análise de efeitos de sentido de qualificações 
modais sobre diferentes estados relacionados à Cultura da Paz, via 
atividade fórum do Moodle. 
 

ENTRE MÍDIAS E LINGUAGENS 
 
A sociedade vive um momento de transformações sociais, 
culturais e científicas, no qual o desafio é a incorporação de 
mudanças estruturais nas formas de ensinar e apreender, 
possibilitadas pelo desenvolvimento tecnológico. A Educação a 
Distância (EAD), nesse contexto, se caracteriza como exemplo. 
Através de diferentes tecnologias e linguagens viabiliza a 
democratização do acesso ao saber e as possibilidades de 
aperfeiçoamento e comunicação multidirecional, enquanto metas e 
diretrizes propostas nas políticas educacionais brasileiras [2].  
Apoiada pelas tecnologias educacionais em rede, a EAD efetiva o 
desenvolvimento do conhecimento, mediante processos 
interativos a distância que são viabilizados por ambientes virtuais  

de aprendizagem, entre esses o Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (Moodle). Esse ambiente 
apresenta interface para navegação hipertextual, agregando 
diferentes mídias e ferramentas de comunicação. Possibilita a 
integração de diversos recursos, atividades e linguagens a partir 
de uma perspectiva investigativa e colaborativa, viabilizando o 
processo ensino-aprendizagem. Seu potencial está na 
possibilidade de implementar ambientes colaborativos de 
aprendizagem mediante processos interativos a distância.  
 
Nesse sentido, a ferramenta de atividade fórum do Moodle é um 
espaço para a interação, questionamentos e reflexões sobre 
determinado conteúdo. Nessa interação, cada participante tem a 
oportunidade de colaborar, não só expondo seu posicionamento 
aos colegas como também agregando novos aspectos a seu 
conhecimento, mediante as críticas ou sugestões recebidas.  
 
A atividade fórum ao contemplar o conteúdo teórico através de 
problematizações, instiga a reflexão e a análise de situações, 
possibilitando o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Essas 
consequentes discussões possibilitam que os conhecimentos sejam 
permanentemente reconstruídos e reelaborados de forma 
socializada. Tal problematização instiga a autonomia, o 
pensamento crítico por meio de um processo relacional.  
Para [3], o fórum é uma ferramenta para diálogo entre 
participantes, permitindo debate de ideias, o que leva à construção 
de novos saberes. Nesse mesmo sentido, [7] evidencia a 
importância de a interação ser conduzida pelos participantes de 
modo problematizador, instigando a autoria e coautoria dos 
participantes.  
 
Desenvolver ensino-aprendizagem de forma colaborativa, 
segundo explica [8], requer que seja explicitada a construção de 
conhecimento como modo de compartilhamento entre todos. No 
contexto da comunidade em análise, construção de conhecimento 
adquire o sentido próprio que a interação requer: diálogo e 
problematização sobre a Cultura da Paz.  
O primeiro fórum de discussão da comunidade problematizou a 
integração do espiritual ao mundo interconectado. A partir dessas 
problematizações foi possível identificar as relações entre 
expressão e conteúdo e como os sentidos foram produzidos e se 
manifestaram via ambiente virtual, tendo a semiótica das paixões 
como teoria base. 
 
SOBRE A SEMIÓTICA DAS PAIXÕES 
A palavra Semiótica origina-se da palavra grega “semeon” que 
significa significação. Entre seus objetos de estudo é proposto à 
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utilização de mecanismos e as relações do percurso gerativo de 
sentido, que perpassam os níveis fundamental, narrativo e 
discursivo, conforme demonstrado na Figura 1. Como teoria da 
significação, ao examinar a organização textual e os mecanismos 
enunciativos, a semiótica procura descrever e explicar “o que o 
texto diz e como faz para dizer o que diz” [1] ( p.11). 

 
Figura 1 - Mecanismos e relações do percurso gerativo de 

sentido produzido em um texto. Fonte: Elaborado pelo autor 
 

No nível das estruturas fundamentais, surge a significação como 
uma oposição semântica mínima [6], a qual se torna base de 
sustentação dos demais níveis do percurso gerativo. O segundo 
nível, o narrativo, se ocupa das transformações no tempo e no 
espaço de ações e de estados do Ser, os enunciadores, constituído 
como sujeitos na linguagem.  
Na semântica narrativa, os enunciados se apresentam em duas 
modalizações: do ser e do fazer, cada qual subdividindo-se em 
quatro modalidades, o dever, o querer,  o saber e o poder. “A 
modalização de enunciados de estado é também denominada 
“modalização do ser” e atribui existência modal ao sujeito de 
estado. A modalização de enunciados de fazer é responsável pela 
competência modal do sujeito do fazer, por sua qualificação para a 
ação [...]” [1] (p. 42, 43). 
A modalização do fazer e ser é representada no quadro 1. 
 

 
Quadro 1 - Modalização do fazer e ser. Fonte: [9]. 

 

Segundo a teoria semiótica Greimasiana o nível fundamental é 
constituído por valores que geram uma tipologia de discursos. Na 
modalização do fazer distinguem-se duas modalidades 
relacionadas à instância de poder dos enunciadores: o fazer-fazer 
e o fazer-ser, característico do discurso autoritário, gerando uma 
obrigatoriedade. 
Os enunciados de estado ou também denominados de 
“modalização do ser”, atribui ao sujeito de estado a existência 
modal do querer ser,  dever ser,  poder ser e saber ser. Nessa busca 
do sujeito por objetos-valores, o mesmo entra em conjunção com 
esses objetos desencadeando diferentes “estados de alma”. Os 

diferentes “estados de alma” são denominados, pela Semiótica, de 
“paixões”, objeto de teorização do fórum, nesse trabalho. 
As paixões são “efeitos de sentido de qualificações modais que 
modificam o sujeito de estado. Podem ser simples, por exemplo, 
poder ser, ou complexa, poder fazer ser. Na semiótica das paixões 
existe um percurso caracterizado por uma tensão passional e seu 
relaxamento e vice-versa, gerando estados patêmicos (de pahtos), 
ou seja, estados de alma que revelam traços comportamentais. As 
paixões podem se manifestar fisiologicamente através de riso, 
choro ou de forma comportamental, no caso da agressão, gritos 
entre outros comportamentos.  
 
A semiótica, ao problematizar as paixões, considera os efeitos 
afetivos e passionais do discurso determinados pela cultura, como 
resultantes da modalização e não dos temperamentos. Daí a 
possibilidade de diferenças no estudo das Paixões entre 
neurologia, psicologia, por exemplo, e semiótica. Esses efeitos 
derivam de organizações provisórias e intersecções de 
modalidades diferentes. Por exemplo, o estado de vergonha 
define-se combinado o querer ser, não poder não ser e saber não 
ser [4]. 
O último nível, das estruturas discursivas, se constitui na 
manifestação textual, o texto, assumido pelo sujeito da 
enunciação. Nesse, as estruturas são semanticamente mais 
complexas, pois se estabelecem relações entre enunciador e 
enunciatário, aspecto que determina o objeto de comunicação.  

 

A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DE UM 
FÓRUM A PARTIR DA SEMIÓTICA DAS 
PAIXÕES 
O objeto de análise é um fórum de discussão, implementado no 
curso de extensão Comunidade Virtual: Espiritualidade na 
Educação, de setembro a dezembro de 2012. Desenvolvido a 
distância, via Moodle, pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos 
Transdisciplinares sobre Espiritualidade (NIETE), vinculado a 
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), o curso foi um espaço de discussão e 
aprendizado colaborativo. Envolveu 122 professores, atuantes em 
sala de aula, de diferentes estados do país e outros países como 
Colômbia e Japão, através de uma comunidade virtual e uso de 
diferentes mídias como vídeos, filmes, documentários.  
A Cultura da Paz foi problematizada através da espiritualidade 
como um processo de transcendência no mundo da vida. 
Relacionou-se intrinsecamente à prevenção de conflitos, através 
da disseminação de uma cultura voltada a solidariedade, 
compartilhamento e tolerância.  
 
A partir da problematização inicial, “Fale sobre sua visão de 
mundo e de ser humano, e em que medida essa visão está 
alinhada com o que falamos sobre interconexão”, desencadeou-se 
uma discussão que tomou direcionamentos diversos, articulados a 
multiplicidade de linguagens e mídias possíveis. A combinação 
das modalidades permitiu analisar as ações e as transformações de 
estados dos sujeitos no fórum. 
Para os participantes, o compartilhamento e discussão das 
informações, em torno das quais ocorreu a construção do 
conhecimento, se tornaram explícitos à medida que cada um, 
detentor de um poder fazer, isto é, expressar-se, instigava um 
dever fazer, ou um querer fazer no interlocutor. Essa ação 
viabilizou a ampliação da interação entre o grupo, fazendo com 
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que os mesmos expusessem ideias e pensamentos reflexivos, que 
geraram diferentes estados de ser de Paz e possibilidades de saber 
sobre a Paz, conforme falas: 
 
“Que legal seus apontamentos! Gostei muito.” 
“Olá [...] ! Parabéns ! Gostei muito das tuas considerações.” 
“Adorei seus apontamentos” 
“Estou adorando as colocações que estão sendo postadas! 
Agradeço a a oportunidade de estar participando desse curso.” 
“Nós só temos que agradecer pelo ótimo curso.” 

“me afloram bons sentimentos e lembranças de algo que não sei 
dizer o que é...” 
“Lindo ! Maravilhoso ! Gostei muito ! Obrigada por 
compartilhar ! 
 
Os participantes mobilizaram-se, gerando estados patêmicos como 
podemos ver nas falas acima, relacionadas ao Ser.  Para tanto, foi 
fundamental a diversidade do pensamento flexível, enfatizando o 
processo intencional de construção de significados em torno da 
problematização inicial.  
Em um contexto dialógico que requer o saber ser, fazer, sentir os 
participantes protagonizaram os diversos sentidos, atingindo 
diferentes “Estados de Alma”. Pensa-se aqui que a interação é um 
constituinte da Paixão, conforme falas destacadas abaixo: 
 

“Concordo com você [...]; a mudança do mundo começa em cada 
um de nós e para mudar é preciso se conhecer.” 
“Concordo plenamente quando você diz sobre a responsabilidade 
de viver, de forma respeitosa com o próximo pois o meu fazer ou 
deixar de fazer somente eu serei”. 
“Concordo com você [...]! Estou encantada com as reflexões 
deste fórum !” 
 
O estudo da dimensão patêmica possibilita descrever a variação 
dos estados dos participantes. Essa descrição é fundamental para 
obter uma análise mais completa dos comportamentos 
constituídos como linguagem e de como esses, como efeito de 
sentido, influenciam na discussão do tema. Nesse sentido, a figura 
2 apresenta as relações humanas e a diversidade de opiniões como 
um recorte temático do tema do módulo. 
 

 
Figura 2: Exemplo do Fórum sobre visão de mundo e ser 

Humano Fonte: Print screen adaptado da página do Curso 
Comunidade Virtual: Espiritualidade na Educação. 

 
Nos recortes acima, a motivadora das discussões (S1) é o sujeito 
da enunciação, pressuposto na organização das atividades é 

constituidora da função professor. Esse possui um saber-fazer 
pressuposto pelo discurso pedagógico de gerar um dever-fazer em 
S2, S3 e S4, que são os participantes do curso e estão 
representados no recorte acima, respectivamente. S1, nesse 
contexto, se torna a “competência cognitiva (que se pode 
interpretar como uma ‘inteligência sintagmática’, como uma 
habilidade para organizar as programações narrativas)” [5] (p. 
388).  
 
S1 por seu poder do discurso pedagógico pode despertar um 
fazer-querer sobre S2 (pessoa que compartilha o vídeo), S3, S4 
(as pessoas que reagem ao vídeo) quando determina a sua vontade 
para torná-los competente pela capacidade de discutir o assunto. 
S2, a partir do dever-fazer, gerar em si um querer-fazer e um 
poder-ser que expressam o efeito patêmico que se manifestam em 
S3 e S4 quando afirmam “Amo essa música”, “Gostei da tua 
sugestão” e, finalmente, diz “Muito obrigado”. Os significados 
compartilhados através do vídeo expressa o estado de Ser de S2 
numa cultura de Paz. O querer fazer, expresso através do 
audiovisual, representou o compartilhamento de sentimentos do 
‘estado de ser” em relação a Cultura da Paz. 

 
Referente ao poder do discurso pedagógico ressalta-se que esse 
apresenta-se “[...] como a denominação de um dos predicados 
possíveis do enunciado modal (de fazer ou de estado), que rege 
um enunciado descritivo” [5] ( p. 337).  Da mesma forma S2 
desperta, em S4, um poder-querer assistir ao vídeo indicado. Pela 
escrita demonstra um “estado de alma” de vislumbramento e 
satisfação pelo querer-ser e pelo saber-poder-ser, quando destaca: 
“ [...] ótimo vídeo. Eu amo essa música [...]” (Figura 3). 
 
 

 
Figura 3: Exemplo de Estado de alma de S4.  

Fonte: Print screen adaptado da página do Curso Comunidade 
Virtual: Espiritualidade na Educação. 

 
 
Observa-se que os efeitos de sentido produzidos transformam as 
relações. Nesse sentido, a paixão é vista como a aproximação de 
diferentes discursos. As paixões acabam comandando a 
intersubjetividade, e cada participante manifesta o seu estado de 
ser a partir da cultura da paz e dos estados de alma dos colegas. 
Numa segunda situação o saber-fazer de S1 mobilizou o dever 
fazer e na continuidade das manifestações do querer ser e do 
poder ser querer ser S5 expressou seu estado de alma através de 
uma imagem. Visualizou a interconexão entre a vida, o Ser 
humano e a Cultura da Paz como uma teia que cobre toda uma 
estrutura, no caso uma árvore (Figura 4). 
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             Figura 4: Exemplo de representação da Cultura da Paz para S5 

Fonte: Print screen adaptado da página do Curso Comunidade 
Virtual: Espiritualidade na Educação. 

 

O querer ser de S5 instaurou, pela sensibilidade, em que a 
expressão “Isso é incrível” é uma evidência, uma dimensão do 
poder querer e um poder-fazer em S6 (foi em busca da 
reportagem), pois este apreciou a imagem inserida por S5 e foi 
além, aprofundando o contexto social da imagem. Nesse contexto, 
um não querer não ser se apresenta como impossível. A atividade 
não foi imposta mas despertou naturalmente em meio a discussão 
e sentimentos, entrando em conjunção com a Cultura da Paz. 
Através da linguagem imagética S5 expressou seu estado de alma, 
envolveu a sensibilidade e produziu significados para si e para os 
colegas. 
 
Através da semiótica das paixões é possível analisar os 
sentimentos projetados pelos participantes, no fórum. As 
sequências das discussões é complementada pelas possibilidades 
hipermidiáticas dessa ferramenta, complementando assim a 
intensidade das discussões sobre a Cultura da Paz. As análise das 
significações permitiram identificar diferentes “estados de alma” 
relacionados a paz.  
As análise das significações permitiram identificar diferentes 
“estados de alma” relacionados a paz:  
 
“A única revolução possível e dentro de nós.”;  
“capacidade de transformar”;  
“essência somos nós”;  
“estamos no mundo, mas somos o mundo”; 
“despertar para si”;  
“Buscando o equilíbrio...todos os dias...”;  
“a busca de um ideal para educação da diversidade”;  
“pequeno gesto”; 
"imagens falam mais que muitas palavras"; 
“história de vida”;  
“reformulação em sua forma de pensar o mundo”; 
 
Nesse sentido a semiótica contribui para compreensão do sujeito 
como um ser afetivo e social. Ele entra em conjunção com a 
Cultura da Paz de maneira que projeta seu “Estado de Ser” diante 
dos colegas. 

 

CONCLUSÕES 
 
Neste trabalho foi abordado pressupostos da semiótica das 
paixões, a partir de um fórum que problematizou o tema Cultura 

da Paz. O fórum apresentou modos semióticos diversificados 
como o som, hipertextualidade, cores, links os quais compuseram 
um discurso multimodal. A análise foi implementada a partir da 
combinação de modalidades, as quais permitiram investigar as 
discussões sobre o tema e as transformações dos “Estados de Ser” 
dos participantes diante da problemática proposta. 
 
Através dessa metodologia descritiva foi possível identificar as 
modalizações em cada relação sujeito-objeto e interpretá-las a 
partir de diferentes linguagens. Por meio do fórum os sujeitos 
entraram em conjunção com o tema Cultura da Paz e projetaram 
diferentes “Estados de Ser” sobre os demais sujeitos como 
também sobre si próprios, a partir de contextos culturais distintos.  
 
Os sentidos de cultura da paz foram geradores dos “Estados da 
Alma” (ser, fazer), nas narrativas sobre cada participante, distantes 
temporal e espacialmente. Em meio ao fluxo constante de 
informações que perpassaram as diferentes linguagens os sujeitos 
se sentiram mais eufóricos, expressando seus estados de alma. 
Esse ambiente virtual expandiu o meio ambiente social e suscitou 
sentidos de tempo e espaço, constituir-se num ambiente de 
enunciação.  
 
Considerando que os ambientes digitais estão efervescendo na 
sociedade, através da internet, acreditamos que a abordagem 
semiótica se torna uma possibilidade teórica de análise das 
interações em rede que são estabelecidas através da linguagem e 
da emoção. Portanto, a semiótica das paixões se torna um 
instrumento viável para a análise de qualificações modais da 
construção de sentido em ambientes virtuais. 
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ABSTRACT 
In the  view of a society based on the synergy of individuals, 
groups, communities and social networks, this paper aims at 
discussing the teaching of Knowledge Engineering on the lenses 
of different theoretical perspectives in the search for reflections 
such as: What is the relationship between action, activity and 
knowledge? What generates the cognitive activity and motivates 
the human production? What is the role of socio-affective 
relations in the learning process? How does the experiential 
dimension of social interaction interfere in the educational 
process? Is it possible to build bridges between the different 
theoretical perspectives of learning? In this direction, this paper 
aims at discussing some assumptions that structure the cognitive, 
sociointeractionists and Situated Cognition perspectives, in the 
search for common denominators that can reduce boundaries and 
clarify the mechanisms that make up the process of obtaining 
knowledge of the individuals, groups and society. Therefore, 
enabling the pioneering elucidation and expanding of learning 
processes theoretical foundations and thus allowing the 
strengthening of the dialogue between individuals interacting in a 
context characterized by the use of new technologies. 
 
RESUMEN 
Na visualização de uma sociedade pautada na sinergia dos 
indivíduos, grupos, redes e comunidades sociais, o presente artigo 
visa discutir o ensino da Engenharia do Conhecimento diante das 
lentes de diferentes correntes teóricas na busca por reflexões, tais 
como: Qual a relação existente entre ação, atividade e 
conhecimento? O que gera a atividade cognitiva e motiva a 
produção humana? Qual o papel das relações sócio-afetivas no 
processo de aprendizagem? Como a dimensão vivencial das 
interações sociais interfere no processo educativo? É possível 
estabelecer pontes entre as diferentes perspectivas teóricas de 
aprendizagem? Nessa direção, o presente artigo objetiva discutir 
alguns pressupostos que estruturam as visões cognitivistas, 
sociointeracionistas e da Cognição Situada na busca por 
denominadores comuns que possam reduzir fronteiras e aclarar os 
mecanismos que compõe os processos de obtenção do 
Conhecimento nos indivíduos, grupos e sociedade. Ou seja, 
possibilitar a abertura de caminhos para elucidar e ampliar o 
substrato teórico sobre os processos de aprendizagem e, assim, 
permitir o fortalecimento do diálogo entre os sujeitos que 

interagem em um contexto caracterizado pelo uso de novas 
tecnologias.  
 
General Terms  
Theory 
 
Keywords: Cognitivism, Socio-interactionism, Situated 
Cognition. 
 

1. EXTENDED ABSTRACT 
A visualização de uma sociedade pautada na sinergia dos 
indivíduos, grupos, redes e comunidades sociais ao longo do 
tempo propicia indagações e proposições teóricas que buscam 
modelar os processos de codificação e decodificação de 
conhecimento focados igualmente nos indivíduos, nos grupos e na 
sociedade. Essas teorizações oferecem instrumentos de 
compreensão da aprendizagem como emergente do sistema 
educacional tradicional, do convívio familiar quotidiano, do 
grupo de relacionamentos sociais, do trabalho e mais 
recentemente, nas diferentes ferramentas, dispositivos e espaços 
virtuais suportados pela internet. Todavia, a dinâmica das 
mudanças decorrentes do desenvolvimento humano, tecnológico e 
científico na escala do tempo, convoca a uma releitura das 
estratégias pedagógicas, repaginadas pelas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) que, hoje, interferem também 
no modelo de comunicação professor/aluno, assim como no 
planejamento pedagógico do sistema educacional [13].  
 
Considerando que a posição estratégica da sociedade está 
concentrada na exploração das tecnologias emergentes, resultantes 
da aplicação de novos conhecimentos, um dos focos centrais das 
pesquisas recentes tem sido o acesso a processos inovadores de 
ensino aprendizagem. Entretanto, os paradigmas presentes na 
sociedade nesse momento de transformação, já não estão dando 
mais conta das relações, das necessidades e dos desafios sociais 
[1]. Assim, a cultura da aprendizagem que define a Sociedade em 
Rede faz convergir para a construção de um novo modelo 
educativo, caracterizado pela diversidade e pluralidade dos 
indivíduos [4].  
 
Buscando restringir o foco no direcionamento do problema 
analisado neste artigo, é válido ressaltar que, desde os primórdios 
da utilização das TIC na educação, tem-se refletido sobre a 
fundamentação pedagógica mais adequada a ser adotada. 
Tradicionalmente, tem-se buscado apoio nos paradigmas 
dominantes de ensino aprendizagem: o behaviorismo, o sócio-
interacionismo, e o cognitivismo. Entretanto, o persistente embate 
entre esses paradigmas tornou-se o principal conflito 
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epistemológico do embasamento pedagógico [16]. 
Adicionalmente, é possível inferir que as propostas pedagógicas 
vigentes exploram timidamente o contexto psicológico, pois a 
ênfase ainda está ora no sujeito cognoscente – cognitivismo e ora 
esta no sujeito enquanto resultado dos processos sociais na linha 
do tempo - sociointeracionismo. Observa-se, ainda, o predomínio 
de perspectivas que compreendem o sujeito de forma fragmentada 
e reducionista [8]. Essas questões assumem especial importância 
ao tratarmos da formação de profissionais na área da Engenharia 
e, de forma mais específica tratada neste estudo da Engenharia do 
Conhecimento. 
 
Surgem cada vez mais evidências da existência de uma lacuna 
significativa, demandando maior investigação e análise 
relacionada às perspectivas pedagógicas e as formas de 
estabelecer relações educativas que atendam as reais necessidades 
dos acadêmicos das áreas das engenharias. Nesse sentido, abrem-
se espaços para as discussões referentes às especificidades dos 
fundamentos educativos que permitam a emergência de propostas 
inovadoras em domínios baseados na objetividade, no positivismo 
e no caráter instrumental dos processos educativos. Nessa direção, 
assume importância ao tratar-se do ensino tecnológico reflexões 
sobre questões didáticas, pedagógicas e epistemológicas. 
 
A pesquisa que resultou no presente artigo adotou como ponto de 
partida o pressuposto de que qualquer pessoa tem a capacidade de 
aprender e que as estruturas e sistemas organizacionais muitas 
vezes não propiciam o compartilhamento e o engajamento 
necessário, ocasionando barreiras para a aprendizagem. O debate 
permite analisar a necessidade de avançar nos processos ensino 
aprendizagem rompendo com posturas baseadas exclusivamente 
em recursos materiais e aspectos técnicos. Ou seja, bons 
laboratórios, excelentes instalações físicas, serviços de 
informática de última geração, em detrimento às questões de 
ordem epistêmica, cognitiva e social. Para isso, as questões 
didático-pedagógicas e epistemológicas acompanhadas da 
reflexão aprofundada da conscientização humanística e 
sociológica dos professores deverão ser estimuladas, pois elas 
poderão provocar uma alteração significativa no cenário educativo 
das engenharias. 
 
Com essa direção, as investigações na literatura indicaram as 
contribuições de Jean Lave [7] que adotou o viés antropológico na 
compreensão do processo de aprendizagem que acontece em 
grupos que desempenham atividades e tarefas na busca de um 
objetivo comum. As contribuições de Lave [7] mostram-se 
adequadas para a elucidação dos questionamentos que definiram a 
motivação deste artigo: Qual a relação existente entre ação, 
atividade e conhecimento? O que gera a atividade cognitiva e 
motiva a produção humana? Qual o papel das relações sócio-
afetivas no processo de aprendizagem? Como a dimensão 
vivencial das interações sociais interfere no processo educativo? É 
possível estabelecer pontes entre as diferentes perspectivas 
teóricas de aprendizagem? É justamente no trato dessas questões 
que emergem as contribuições reflexivas para a Engenharia do 
Conhecimento, resultantes do confronto das diferentes teorias, 
sempre tangidas pelo interesse no caminho da convergência e 
complementaridade. 
 
A partir da nova trilha adotada pela educação brasileira, ou seja, 
da ênfase nos “processos” em substituição aos “resultados”, tem-
se marcada a emergência de um campo epistêmico inédito no 

horizonte educativo. Alguns autores destacaram-se mais nesse 
cenário. É o caso da abordagem cognitivista, empreendida por 
Piaget [15], e a sócio-interacionista, tendo em Vygotsky, Luria, 
Davidov e Leontiev, as referências mais citadas [17][12].  
 
Sob a ótica cognitivista, a aprendizagem corresponde a um 
processo mental dinâmico, que se situa na sequência da 
experiência e proporciona uma modificação do comportamento 
relativamente estável no modo de pensar, sentir e agir do 
aprendiz. Frente a um problema, o sujeito deverá chegar a uma 
representação mental que lhe permita elaborar uma solução para a 
situação. Esse fato demonstra que a solução emerge de uma 
interpretação interna, fruto da experiência com o objeto [5]. Nessa 
ótica, a cognição corresponde a processos internos de 
informações, que ocorre por meio das transformações das 
representações. Observa-se assim um aprendizado essencialmente 
objetivo e racional, dirigido principalmente à adaptação externa, 
coincidindo com a tradição positivista, causalista e materialista do 
século XIX. Nessa direção, Maturana e Varela [10] estão entre os 
primeiros a questionar o excessivo peso que os psicólogos 
cognitivos dão ao conceito de representação mental. Seu 
propósito era explicar o nascimento da consciência humana a 
partir das interações sociais e não somente da estrutura biológica. 
O conhecimento é, necessariamente, produto da interação 
dinâmica com a realidade. Nesse enfoque, a cognição é ação 
efetiva, onde cada ação é prova de cognição, implicando no 
entendimento de que todo conhecer é um fazer, no sentido de 
existir sempre uma ação ligada às operações mentais.  
 
De acordo com Oliveira [14], percebe-se uma tendência 
unificadora das dimensões emocionais e cognitivas do 
funcionamento psicológico do ser humano. De forma similar, e 
impregnada pela leitura de Jung e Morin, Camargo [3] ressalta 
que “o conhecimento objetivo produz-se na esfera subjetiva, 
estando o sujeito presente em todos os objetos que conhece, 
tentando dar novo sentido e uma nova forma de organização à 
vida” (p. 19). A Professora Vani Kenski [6] destaca que o foco do 
debate deve ser o processo de "aprendizagem", pois o que 
realmente se espera é que o aluno efetivamente aprenda. 
Acrescenta que para se alcançar uma aprendizagem de 
transformação, essa não pode se dar apenas no plano racional. Ela 
tem que se dar por inteiro. É uma mudança de comportamento, 
devendo envolver não apenas a razão, mas, principalmente, o 
sentimento, a emoção.  
 
Diferentemente de Piaget, Vygotsky [18] vincula o 
desenvolvimento psicológico do homem à sua natureza cultural e 
histórica, dentro da visão cientificista da sociedade em 
desenvolvimento. O conhecimento, nesse entendimento, é 
decorrente da interação efetiva com o mundo objetivo, onde o 
social constitui o principal fator de desenvolvimento, adicionando 
elementos às atividades mentais superiores. O processo cognitivo 
do indivíduo se efetiva por meio de uma evolução ativa a partir 
das próprias experiências vividas na realidade do convívio em 
sociedade. Esses ganhos cognitivos ocorrem conceitualmente, na 
zona de desenvolvimento proximal – ZDP [2][11].     
  
Ampliando o marco conceitual cabe considerar a contribuição do 
psicólogo soviético Aleksei Nikolaevich Leontiev (1903-1979), 
contemporâneo e colaborador de Vygotsky. O discurso desse 
teórico está baseado no princípio de que o trabalho assume um 
papel fundamental no processo histórico da evolução das funções 
mentais. Para Leontiev [9], o foco central é a atividade humana 
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externa e interna, sendo ela a base do seu modelo de atividade. 
Nesse enfoque, os processos mentais estão relacionados às 
atividades internas, as quais não podem ser entendidas se forem 
analisadas separadamente e de forma isolada das atividades 
externas, porque existe entre elas uma mútua transformação [17].  
 
Portanto, infere-se que, no campo das abordagens das ciências 
cognitivas, o foco central de análise da cognição humana está na 
representação mental. Por outro lado, nas concepções sócio-
históricas, a ênfase recai nos aspectos sócio-culturais. Nessa 
direção, assume importância a Teoria da Cognição Situada. 
 
Jean Lave [7] define a cognição como um verdadeiro fenômeno 
social e concebe o processo de aprendizagem como elaboração do 
ambiente sócio-cultural interativo. Sua proposta a Teoria da 
Cognição Situada (TCS) adotou os pressupostos da antropologia e 
a análise das implicações sociais resultantes das atividades dos 
grupos de indivíduos que agem compartilhando determinados 
objetivos. Valeu-se do conceito de comunidade de prática, como 
cenário no qual os atores humanos aprendem executando ações e 
tarefas que levem a um objetivo pré-estabelecido em um cenário 
onde os objetos, meios, conceitos e valores têm destacado papel. 
De acordo com essa concepção, a aprendizagem não pode ser 
identificada como produto apenas de um indivíduo, mas das 
relações no grupo, com todos os itens do cenário. A teoria reúne, 
assim, os elementos da cognição, da percepção e da ação dentro 
de um contexto social, estabelecendo um diálogo entre os 
referenciais internos e externos, considerando a interação do 
indivíduo e o contexto no qual está inserido como o elo 
articulador de toda ação humana. A cognição, de acordo com essa 
vertente teórica, corresponde a um processamento individual e 
social concomitantemente, onde a ênfase situa-se no “processo” e 
o “como” ocupa papel de destaque. 
 
Nas comunidades de prática, os seus membros compartilham um 
objetivo comum e tem no engajamento seu elemento propulsor. 
Para tanto, há o reconhecimento de competências dos que sabem 
menos em relação aos que sabem mais. Ou seja, o aprendizado 
ocorre no caminho da periferia (que sabe menos) para o centro 
(ocupado por quem sabe mais). Isto é, os elementos que compõe a 
Comunidade de prática se percebem, se identificam e mantém 
uma rede de interdependência cognitiva e de ação. Nesse processo 
os membros da comunidade compartilham saberes, valores e 
resultados, o que faz com que o conhecimento não se restrinja ao 
indivíduo, mas exista em forma de rede interligando a todos do 
grupo. Em síntese, a TCS, proposta por Lave [7], preconiza que a 
aprendizagem ocorre em função da atividade, contexto, cultura e 
ambiente social na qual está inserida, e que a interação social e 
colaboração são componentes críticos para aprendizagem, 
valorizando a comunidade de prática.  
 
A análise não é mais o ambiente (behaviorismo) ou a 
representação mental (cognitivismo), mas a interação de ambos 
[13]. Nesse enfoque, aproveita a dinâmica das pessoas, a interação 
e explicitação do conhecimento. Quanto maior o 
compartilhamento de ideias, maior o potencial criador, e, 
consequentemente, maior produção de conhecimento. A reflexão 
está centrada no “processo”, na riqueza das trocas entre os 
indivíduos, esclarecendo que são os olhares plurais que sustentam 
e direcionam a construção coletiva. Surge daí o estímulo do meio 
social que interage concomitantemente aos fatores intrapessoais 
do indivíduo. Portanto, o termo “situada” tem o significado 

intrínseco de que a visão da atividade cognitiva do indivíduo é 
formada pela tríade indivíduo-tarefa-contexto, a partir da qual os 
indivíduos interagem socialmente nas tarefas de geração do saber.   
 
Ao falar de vidas humanas, a leitura interpretativa e reflexiva 
proporcionada pelas teorizações de Lave [7] aponta para as 
limitações da linguagem exclusivamente objetiva, muitas vezes 
adotada no ensino das engenharias. Para Obregon [13] esse 
modelo de linguagem tende a generalizar, a buscar o que há de 
comum, enquanto os seres humanos são únicos e necessitam ser 
percebidos e reconhecidos em sua inteireza. Nessa direção, a 
natureza interdisciplinar que caracteriza a convergência conceitual 
aqui empreendida, indica a emergência de uma perspectiva 
epistemológica inovadora.  
 
A proposição da TCS conjuga correntes da educação, adicionando 
uma perspectiva própria, a saber: inicialmente, considera a 
abordagem psicológica genética de Piaget, diferenciando-se dessa 
por não enfocar somente o racional e, não se limitar aos estágios 
evolutivos. Estabelece importante aderência conceitual com 
Vygotsky, em decorrência do conceito de transferência 
pedagógica. Adicionalmente, a TCS rejeitando a dicotomia 
sujeito-objeto, realça o contexto situado como o centro totalizador 
das relações, ou seja, a emergência de uma comunidade de prática, 
de caráter sistêmico e interdisciplinar, caracterizada por uma 
sociedade efervescida de informação e conhecimento. 
 
Nesse alinhamento é possível responder aos questionamentos que 
fundamentam esse estudo, ou seja: as teorizações permitem 
constatar que a relação que o indivíduo estabelece com o 
conhecimento é a mesma que estabelece com pessoas, objetos 
e/ou informações. Constata-se, que a atividade cognitiva do 
indivíduo se caracteriza pela tríade indivíduo-tarefa-contexto, 
ratificando assim, a relação existente entre ação, atividade e 
conhecimento. Desta forma, o diálogo estabelecido permite 
avançar na direção da instrumentalizacão tecnológica, valendo-se 
dos diferentes recursos hipermidiáticos potencializadores da 
comunicação e das trocas. Portanto, a busca pelo conhecimento, 
como propósito dos processos de aprendizagem, constitui-se na 
âncora desse estudo, viabilizada pela contribuição que as 
tecnologias de comunicação e informação podem oferecer, na 
concretização de propostas inovadoras e democráticas na área da 
Engenharia do Conhecimento. 
 
A fundamentação da TCS serve de ponte para aprofundar a 
compreensão dos desafios dos processos de aprendizagem na Era 
do Conhecimento. Em função da orientação social que essa 
abordagem adota, estabelece um diálogo que permite rever e 
ampliar a concepção clássica da ação humana, convertendo-se em 
novo paradigma em relação ao ensino sistematizado e elaborado 
com toda a carga positivista, direcionando o ensino da área 
tecnológica. A análise estando voltada para a dinâmica das 
pessoas, a interação e a riqueza das trocas entre os indivíduos, 
esclarece que são os olhares plurais que sustentam e direcionam a 
construção coletiva.  
 
As reflexões empreendidas nesse estudo apontam para a 
perspectiva interacionista e interdisciplinar entre a ciência e a 
tecnologia pautada em valores do cotidiano, servindo de agente 
propulsor para que o estudante estabeleça vínculos contextuais 
significativos no exercício efetivo dos processos de aprendizagem. 
A abordagem da TCS realça a necessidade de transição de um 
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ensino primordialmente centrado na atividade individual e na 
cobrança de performances também individuais, para uma 
perspectiva pedagógica sistêmica e interdisciplinar que permita 
maior liberdade na criação e compartilhamento de conhecimento. 
Portanto, a sociedade do conhecimento efervescida pela 
inteligência coletiva é imperativo a ruptura de padrões de ensino 
baseados numa tendência empirista passiva e reprodutiva. Por 
conseguinte, é possível inferir que se torna inevitável o 
investimento contínuo e intenso na formação didático-pedagógica 
dos docentes nas áreas das engenharias.           
  
A convergência cultural do movimento holístico que abriu esse 
século, com a forte tendência de reunir praticamente todas as 
áreas do conhecimento, representa um movimento dinâmico de 
reação à fragmentação e a disciplinarização do saber, buscando 
resgatar uma visão interdisciplinar de conjunto das diversas 
atividades humanas.                         
 
Nessa direção, conclui-se que a contribuição teórica da obra de 
Jean Lave [7] possibilitou penetrar numa zona de invisibilidade, 
pouco explorada na educação e, especialmente, na área das 
Engenharias. O debate permite analisar a necessidade de avançar 
nos processos ensino aprendizagem rompendo com posturas 
baseadas exclusivamente em recursos materiais e aspectos 
técnicos. Ou seja, bons laboratórios, excelentes instalações físicas, 
serviços de informática de última geração, em detrimento às 
questões de ordem epistêmica, cognitiva e social. Para isso, as 
questões didático-pedagógicas e epistemológicas acompanhadas 
da reflexão aprofundada da conscientização humanística e 
sociológica dos professores deverão ser estimuladas, pois elas 
poderão provocar uma alteração significativa no cenário educativo 
das engenharias. 
 
Portanto, conclui-se que a análise das perspectivas pedagógicas 
apresentadas nesse artigo indica um novo horizonte de 
investigação para a ação docente dos processos de aprendizagem, 
com ênfase especial para a emergência da área de Engenharia do 
Conhecimento. Em adição, descortina um cenário fértil para a 
realização de pesquisas futuras, contribuindo, assim, para o 
avanço da ciência. 
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ABSTRACT 
Using software as a teaching resource is becoming more frequent.  
Many students have trouble learning math and geometry in 
particular. Educational software can help students visualize 
geometric concepts and procedures. Thus, the term Dynamic 
Geometry was created to describe geometry in which computer 
programs are used to construct geometric figures and manipulate 
them without changing their properties. We developed a database 
of free software for mathematics education (6th to 9th grades) that 
simulate geometric constructions. Our study was exploratory and 
bibliographical. Free software was found by searching through 
print material and online databases and only downloadable 
software was considered.  Seven appropriate software packages 
were found that are functionally similar and that allow the 
creation and manipulation of geometric shapes. Most of the 
software is quite simple and has features that arouse student 
interest and facilitate geometry teaching and learning. 

RESUMO 
A utilização de software nas escolas como recurso didático vem 
sendo cada vez mais frequente. Há um número considerado de 
alunos que encontram dificuldades no aprendizado de Matemática 
e, em particular, com a Geometria. O uso de software educativos 
pode auxiliar os estudantes com a visualização de conceitos e 
procedimentos geométricos. Com isso, surge a expressão 
Geometria Dinâmica utilizada para especificar a Geometria em 
que as figuras geométricas são construídas e manipuladas pelo 
computador sem que suas propriedades sejam alteradas. O 
objetivo do trabalho foi elaborar uma base de dados com software 
gratuitos de Matemática para a simulação de construções 
geométricas no ensino fundamental do 6º ao 9º ano. O trabalho foi 
exploratório e bibliográfico, sendo que foram considerados 
software gratuitos aqueles encontrados em material impresso ou 
em base de dados online, sendo necessária a disponibilidade dos 
arquivos de instalação. No levantamento inicial, foi possível 
encontrar sete software favoráveis ao ensino de Matemática, os 
quais são bastante similares em funcionalidades, possibilitando a 
criação e a manipulação de figuras geométricas. A maioria dos 
software é bastante simples e com funcionalidades que despertam 
o interesse dos alunos e facilitam o processo de ensino e 
aprendizagem relacionado à Geometria. 

General Terms 

Design,  

Keywords 
Matemática, software gratuito, régua e compasso. 

1. INTRODUÇÃO 
As chamadas Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TICs) vêm, cada vez mais, influenciando e fazendo parte do 
cotidiano das pessoas. É fato que nem toda a população possui 
fácil acesso a essas tecnologias (Waiselfisz, 2007); entretanto, 
uma parcela significativa já o tem e está se tornando dependente 
de seus benefícios. 

Diante dessa realidade, há várias discussões a respeito da 
integração das tecnologias no ambiente escolar como ferramenta 
pedagógica. Segundo Valente (2002), a informática é uma 
alternativa eficaz que visa auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem.   

No currículo de Matemática, a Geometria é um dos tópicos que 
tem experimentado profundas transformações com a utilização 
dessas ferramentas (Alves & Soares, 2003). Nesse campo, sugere-
se a inserção da Geometria Dinâmica como recurso para melhorar 
a compreensão dos alunos no que concerne à formulação dos 
conceitos geométricos (Cowper, 1994; Gravina, 1996), uma vez 
que é grande o número de alunos que apresentam dificuldades 
com tais construções.  

A expressão Geometria Dinâmica é utilizada para especificar a 
Geometria em que as figuras geométricas são construídas pelo 
computador por meio de um software que simula a utilização de 
régua e compasso. Sua principal característica é a movimentação 
dos objetos, mantendo-se todos os vínculos estabelecidos 
inicialmente na construção (Isonati & Brandão, 2006). 
Tradicionalmente as construções geométricas são realizadas com 
régua e compasso, originando figuras geométricas estáticas. A 
análise de propriedades com alguns objetos em outra disposição 
só pode ser feita a partir de outra construção (Isotani & Brandão, 
2013). 

As dificuldades em construir e explorar os elementos da 
Geometria Plana, bem como assimilar conceitos e identificar 
propriedades em figuras e elementos geométricos, motivam o 
desenvolvimento de software específicos voltados para o processo 
de ensino e aprendizagem desses conteúdos.  

Segundo Cano (2001), software educativo é “[...] um conjunto de 
recursos informáticos projetados com a intenção de serem usados 
em contextos de ensino e de aprendizagem".  

Em geral, as instituições de ensino dispõem de pouca verba para a 
aquisição desses recursos didáticos. Assim, os software gratuitos 
podem ser uma boa alternativa para os professores como auxílio 
nas práticas docentes.  
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Considerando a possibilidade de utilização de software gratuitos 
para o ensino de Geometria, o objetivo deste trabalho foi elaborar 
uma base de dados com software gratuitos para a simulação de 
construções geométricas envolvendo régua e compasso que 
possam ser utilizados com alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental. 

2. METODOLOGIA 
Este estudo se enquadra na pesquisa exploratória e bibliográfica, 
em que a primeira consiste em encontrar informações acerca do 
tema que se deseja pesquisar. Por sua vez, a pesquisa bibliográfica 
busca esses dados em trabalhos já realizados (Gil, 2010).  

O levantamento bibliográfico foi desenvolvido de acordo com 
materiais bibliográficos acessíveis na internet, em bases de dados 
online e periódicos impressos. A busca foi direcionada para 
software gratuitos que pudessem atender a conteúdos ministrados 
do 6º ao 9º ano, a fim de proporcionar melhores condições de 
aprendizagem.  

3. RESULTADOS 
A Geometria, apesar de ser um ramo importante da Matemática 
pelo fato de servir de instrumento para outras áreas do 
conhecimento, é discutida em relação aos problemas existentes 
para o ensino e a aprendizagem (Souza, 2005). Assim, com a era 
tecnológica, muito se fala sobre os software como nova alternativa 
de ensino. Sob essa perspectiva, foi possível encontrar alguns 
software educativos gratuitos para o aprendizado de Geometria 
Dinâmica (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Software educativos gratuitos de Geometria 

Dinâmica. 

Software  Idioma 
C.a.R. – Régua e Compasso Português 
Dr. Geo   Português 
GeoGebra   Português e outros 
Geonext   Português 
Graph    Inglês 
iGeom   Português 
MathGV   Inglês e Português 

 
O software Dr. Geo é um recurso tanto de Geometria Interativa e 
de programação. São permitidas ao aluno a criação e a 
manipulação interativa de figuras geométricas, respeitando suas 
restrições geométricas (Tortosa, 2010). Esse software representa 
graficamente objetos geométricos, como pontos, linhas e 
polígonos.   
Dentre as funcionalidades básicas, pode-se trabalhar pontos de 
interseção, linha, raio, segmento, círculo, coordenadas e linhas 
paralela e perpendicular (Centomo & Fernandes, 2005). De 
acordo com Nascimento e Nunes (2008), os recursos simples do 
software permitem o desenvolvimento de diversas estratégias com 
foco no conteúdo a ser ministrado. Para o ensino de conteúdos de 
Geometria do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, esse software 
apresenta uma interface de fácil compreensão, embora tenha 
disponíveis recursos mais avançados disponíveis. 
O C.a.R – Régua e Compasso – é um software de Geometria 
Dinâmica Plana baseado no princípio de criação e manipulação de 

retas e figuras geométricas, por meio de uma régua e um 
compasso virtuais. Assim como o Dr. Geo, o deslocamento das 
construções geométricas não altera suas relações geométricas. O 
professor pode desenvolver atividades para explorar pontos, 
segmentos de retas, retas paralelas, perpendiculares, ângulos, 
círculos e polígonos (Stefenon et al., 2008). 

A sua tela inicial é formada por uma barra de menu, uma barra de 
ferramentas e a área de trabalho. Embora a interface pareça 
simples, Santos et al. (2010) alertam que certas habilidades são 
necessárias, como o reconhecimento das funcionalidades 
referentes às opções na barra de ferramentas e de possíveis 
comandos com o mouse. No entanto, em Silva (2012), verificou-
se que poucos alunos encontraram dificuldades em sua utilização. 

Gonçalves et al. (2009) desenvolveram uma oficina com 
professores e utilizaram o software C.a.R. para a resolução de um 
determinado problema de conhecimento geométrico. Dentre as 
reações no uso do software, reconhece-se que foi despertado o 
interesse pelas construções geométricas em função das reflexões 
feitas no feedback em tela, além de serem diagnosticadas 
diferentes alternativas para as construções desejadas.  

A facilidade na obtenção de determinados elementos (retas 
paralelas, segmentos, ângulos, bissetriz e círculo), a possibilidade 
de determinar simetrias, a interface agradável e o armazenamento 
das figuras geométricas são alguns pontos positivos do software 
C.a.R (Silva, 2012). 

O GeoGebra é um software de Geometria Dinâmica que pode ser 
utilizado para conteúdos do ensino fundamental ao superior. Com 
esse software, pode-se plotar gráficos de funções a partir de sua 
expressão algébrica e fazer construções geométricas utilizando 
pontos, retas, vetores, segmentos e seções cônicas, No ensino 
fundamental, as principais funcionalidades do GeoGebra são no 
campo da Geometria Euclidiana e das funções polinomiais do 1° e 
do 2° graus.  

A forma de utilização do software se dá, basicamente, com o uso 
do mouse. Sua interface é composta por uma barra de menu, uma 
barra de ferramentas, a janela algébrica, a janela geométrica, a 
janela de entrada algébrica ou de texto, um menu de comandos e 
dois menus de símbolos.  

O GeoGebra funciona nos sistemas operacionais Linux, Windows 
e Macintosh. Além da instalação no computador, Petla (2008) 
aponta como vantagem o fato de o aluno poder utilizá-lo também 
online, acessando-o não só na escola, mas também em qualquer 
outro lugar onde haja acesso à internet. 

Por ser um programa intuitivo, autoexplicativo e de fácil 
manuseio, sua utilização não requer conhecimentos avançados de 
informática (Petla, 2008). Disponível em vários idiomas, esse 
software de Geometria Dinâmica modifica o ambiente da aula e 
potencializa a criação de conjecturas no ensino e na aprendizagem 
da Geometria (Pereira, 2012). 

Kotsko (2011) e Pereira (2012) destacam no GeoGebra a 
vantagem didática de se apresentar, para um mesmo objeto, 
representações algébricas e geométricas que se interagem. Dessa 
forma, pode-se, por exemplo, observar a representação gráfica de 
uma reta no sistema de coordenadas cartesianas (janela 
geométrica) e concomitantemente observar sua representação na 
forma de equação (janela algébrica). Uma modificação nos 
objetos em qualquer das janelas é simultaneamente percebida e 
registrada na outra. 
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As potencialidades do software estão na diversidade e na precisão 
das construções geométricas, assim como na possibilidade de 
exploração, descoberta e representação mensal dos objetos 
(Pereira Jr. & Pereira, 2009). Uma funcionalidade denominada 
Protocolo de Construção, disponível no GeoGebra, permite que os 
alunos acompanhem detalhes das construções efetivadas e façam a 
análise dos dados (Dias, 2012). Tal ferramenta mostra todos os 
passos que o usuário fez para as construções geométricas. Ele 
revisa a construção passo a passo utilizando as teclas de seta e 
modifica a ordem dos passos posteriores (GeoGebraTube, 2012).  

Principalmente voltado para os conceitos geométricos, o software 
Geonext permite a construção de figuras geométricas de maneira 
interativa. Ele possui versões disponíveis para os principais 
sistemas operacionais e pode ser instalado no computador ou 
utilizado online (Oliveira et al., 2011), facilitando o acesso e o uso 
da ferramenta.  

Para concluir as atividades de forma satisfatória e em tempo hábil, 
é importante que o aluno tenha conhecimento das principais 
funções e comandos. As funcionalidades do Geonext não são 
muito diferentes dos software citados anteriormente.  É possível 
representar geometricamente pontos, planos, retas, segmentos de 
retas e semirretas. 

A interface do software apresenta uma janela gráfica, como se 
fosse uma folha de desenho, e várias ferramentas para a 
construção de figuras. Entretanto, diferentemente de uma folha de 
papel, as construções podem ser alteradas posteriormente (caso 
seja necessário) e modificadas de modo dinâmico.   

O objetivo do software iGeom – Geometria Interativa na Internet 
– é auxiliar o professor na produção de material didático, bem 
como facilitar o aprendizado dos alunos, seja em atividades na 
escola ou fora dela (autodidático)(Brandão & Isotani, 2003). 

Vale ressaltar que o software está disponível para download e 
instalação nos computadores ou pode ser usado diretamente por 
meio da internet. Sua interface é formada basicamente por uma 
barra de menu, duas barras de ferramentas (principal e 
secundária), área de desenho e uma barra de ajuda que orienta o 
aluno com dicas e possíveis falhas (Brandão et al., 2004). Com 
essas funcionalidades, pode-se calcular perímetro, área e 
equações; desenhar polígonos, polígonos regulares, 
circunferências e segmentos; editar medidas e textos; e obter 
dados relacionados à simetria, rotação e translação (Talavera, 
2004). 

De acordo com Isotani e Brandão (2006), o software permite 
economia de tempo ao professor, uma vez que os exercícios são 
corrigidos automaticamente, algo que contribui para a 
participação ativa dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem. Além disso, após utilizar o iGeom em atividades 
para introduzir conceitos básicos de Geometria e trabalhar ângulos 
e triângulos, Rodrigues et al. (2011) constataram que os alunos 
acertaram mais que erraram a resolução de exercícios em papéis 
que envolviam conceitos e concepções geométricas que foram 
desenvolvidos no software.  

O software MathGV tem o objetivo de traçar gráficos em duas e 
três dimensões (Peres, 2007). Ele foi projetado para gerar gráficos 
de funções matemáticas elementares. Em qualquer momento o 
aluno altera as imagens com resultados imediatos, funcionalidade 
que possibilita maior compreensão das funções matemáticas.  
Ao utilizar o software com alunos do ensino fundamental para 
ensinar funções lineares e quadráticas, Alves et al. (2008) 

apontam que o MathGV é uma alternativa metodológica de ensino 
complementar que contribui dinamicamente para a construção do 
conhecimento referente ao tema Funções.  
Enquanto isso, o Graph é um software que permite a criação de 
gráficos no sistema de coordenadas cartesianas. Segundo Bárrios 
(2011), ele possui muitas potencialidades e permite ao usuário 
trabalhar com diferentes representações de funções. Além de 
resolver questões e ajudar os alunos com a compreensão das 
representações gráficas, o software auxilia-os em relação às 
expressões algébricas. 
É um software de fácil utilização e autodidático. Ele possui uma 
barra de menu, uma barra de ferramentas e a zona do gráfico. Para 
inserir um gráfico, por exemplo, o aluno deve acionar a opção 
denominada “Função”, escolher a sub-opção “Inserir Função” e 
digitar a função desejada (Johnsen, 2012). A partir daí, o 
estudante utiliza os comandos existentes e manipula da forma que 
desejar.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a era da informação cada vez mais presente no cotidiano das 
pessoas, a utilização de software educativos para o ensino e a 
aprendizagem de alunos do ensino fundamental vem se tornando 
frequente.  

Os software educativos fazem com que a Geometria se torne mais 
fácil e prazerosa. A contribuição desses recursos didáticos é 
constatada tanto para os alunos quanto para os professores. Para 
os docentes, é favorável porque servem como material 
complementar à elaboração das aulas. Já para os educandos, é 
uma forma fácil e interativa no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Com a base de dados dos software concluída, os professores terão 
arquivos de instalação e informações disponíveis, tanto para a 
escolha frente a relação dos software gratuitos, quanto nas 
dificuldades existentes para a aplicação em sala de aula. 
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ABSTRACT 
As a way to bring a new experience for teachers and students in 
the environment of Digital TV, this paper presents the 
Recommendation Module of the interactive application MCD-TV. 
It uses descriptors of OBA-MC packets and metadata of television 
programming as a way to expand the process of teaching and 
learning through the recommendation of extra content, 
eliminating the learning restriction to a single program/station. 
Although further researches are still necessary, the built prototype 
is presented as a significant contribution to improving learning in 
the t-Learning category. 

RESUMO 
Como forma de trazer uma nova experiência para professores e 
alunos no ambiente de TV Digital, este trabalho apresenta o 
Módulo de Recomendação da aplicação interativa MCD-TV. Ele 
faz uso de descritores de pacotes OBA-MC e metadados da 
programação televisiva como forma de expandir o processo de 
ensino-aprendizagem por meio da recomendação de conteúdos 
extras, eliminando a restrição de aprendizado a um único 
programa/emissora. Embora mais pesquisas ainda sejam 
necessárias, o protótipo construído apresenta-se como uma 
contribuição significativa para melhoria da aprendizagem na 
categoria de t-Learning. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Distance Learning 

General Terms 
Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
MCD-TV, Contents Map, Recommendation Module, t-Learning. 

1. RESUMO EXPANDIDO 
A Educação a Distância (EAD) vivenciou diversos momentos 
desde seu surgimento, passando pelo ensino por correspondência, 

transmissões radiofônicas, transmissões televisivas e utilização de 
computadores pessoais [1]. Hoje, o que se observa é a utilização 
de processos multimeios, com a combinação de textos, sons, 
animações, vídeos, imagens, hipertextos e diferentes instrumentos 
de aprendizagem com feedback imediato [2]. Os processos 
multimeios tiram proveito da convergência digital, fazendo uso 
intenso das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(NTIC) para potencialização das possibilidades oferecidas pela 
EAD; e sob essa perspectiva existe um grande potencial para 
pesquisa e desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. E, 
embora muitas pessoas ainda relacionem a EAD com o uso de 
computadores pessoais, há outras possibilidades promissoras, 
como a utilização de aplicações educativas e interativas para o 
ambiente de TV Digital. 

No Brasil o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) entrou em 
operação em 02 de dezembro de 2007, começando pela cidade de 
São Paulo. O sistema trouxe imagens em alta definição, som 
digital, guia eletrônico de programação (também conhecido por 
EPG) na própria tela da TV e a possibilidade de interação do 
público com a emissora, programa ou serviços, por meio de 
aplicações interativas, a chamada Televisão Digital Interativa 
(TVDi). O SBTVD utiliza o padrão nipo-brasileiro de TV Digital 
(ISDB-Tb), que é um padrão moderno e de excelência, sendo 
também adotado em alguns países, como: Argentina, Chile, 
Paraguai, Uruguai, Japão, entre outros [3]. 

Entre as diversas soluções criadas para TVDi, este artigo 
apresenta o Módulo de Recomendação da aplicação Mapas de 
Conteúdos e Dependências na TV (MCD-TV)[4], que por meio 
da utilização de Objeto de Aprendizagem Mapa de Conteúdos 
(OBA-MC) expande as possibilidades de aprendizado por meio de 
conteúdos extras em programas televisivos na TV Digital, tendo 
como base teorias pedagógicas consolidadas [5][6]. 

Segundo [7] OBA-MC é um Objeto de Aprendizagem (OA), 
definido de acordo com as especificações do padrão Shareable 
Content Object Reference Model (SCORM), e que encapsula, em 
um único arquivo do tipo ZIP, as saídas das ferramentas Mapa de 
Conteúdos (MC) e Mapa de Dependências (MD) propostas por 
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Figura 1. Elementos do Pacote OBA-MC. 
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[8]. A Figura 1 ilustra os elementos constituintes do pacote OBA-
MC. 

Ainda na Figura 1, observa-se que o pacote OBA-MC é composto 
por três partes básicas: (i) Manifesto SCORM – arquivo do tipo 
eXtensible Markup Language (XML) que organiza o conteúdo do 
pacote e informa ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
quando, como e qual conteúdo deve ser apresentado aos alunos; 
(ii) Recursos – que são os diversos arquivos que podem ser 
utilizados para facilitar o aprendizado, podendo ser documentos, 
vídeos, áudios, apresentações, animações, entre outros; e (iii) 
Arquivo LOM – um arquivo XML padronizado de acordo com as 
especificações de Learning Object Metadata (LOM), contendo os 
metadados relevantes que serão utilizados pelo Módulo de 
Recomendação. 

É importante perceber que um pacote OBA-MC, dependendo da 
quantidade e tamanho dos recursos utilizados (como textos, 
vídeos, animações, entre outros) pode consumir vários Megabytes, 
o que poderia trazer problemas para alguns receptores de TVDi 
que possuem pouca memória. Para contornar esta situação 
indesejável foi projetado um Web Service (WS).  

Segundo [9], um WS é uma tecnologia baseada em XML que 
oferece seus serviços na Internet, podendo conter de operações 
simples às complexas e que utiliza, nas trocas de mensagens, 
envelopes do tipo Simple Object Access Protocol (SOAP). 

Três serviços foram disponibilizados no WS: (i) Busca; (ii) 
Requisição de OBA-MC; e (iii) Requisição de Recursos. A seguir, 
cada um dos serviços é descrito em maiores detalhes.  

• Serviço de Busca: utilizado para localizar pacotes  
OBA-MC disponíveis no Repositório de Objetos de 
Aprendizagem (ROA) que correspondem ao texto de busca 
utilizado e de acordo com o tipo de pesquisa selecionada. É 
possível fazer busca por palavra-chave, por autor, por nível 
de ensino (fundamental, médio, superior) e por 
fonte/instituição que detêm os direitos do OA. Como 
resultado da busca é gerada uma lista contendo as 
correspondências encontradas, onde são informados os 
títulos dos OAs e seus respectivos números identificadores. 

• Serviço de Requisição de OBA-MC: responsável por (i) 
recuperar pacote OBA-MC do ROA de acordo com o 
número identificador informado; (ii) guardar, em um 
repositório local, os recursos associados ao pacote  
OBA-MC requisitado, preservando todas as associações; e 
(iii) construir o arquivo OBA-MC XML (ver Figura 2), que 
contém a descrição do pacote OBA-MC requisitado, mas 
sem os problemas de tamanho do pacote.  

• Serviço de Requisição de Recursos: responsável por 
recuperar recursos do repositório local, bastando informar 
ao serviço os números de identificação do pacote OBA-MC 
e do recurso desejado. 

Pode-se afirmar que OBA-MC XML é a parte mais importante 
para que pacotes OBA-MC possam ser utilizados no ambiente de 
TVDi. Ele permite que a aplicação para TVDi utilize pequenos 
arquivos XML para apresentação dos mapas de cursos/disciplinas 
encapsulados em um pacote OBA-MC.  

Sua estrutura é composta por três seções, como pode ser visto na 
Figura 2. A seção LOM contêm os diversos metadados que são 
utilizados para descrição do OA (que são muito importantes para 

o Módulo de Recomendação). A seção Content Map contém a 
descrição do resultado da ferramenta MC. E, por fim, a seção 
Dependence Map contém a descrição do resultado da ferramenta 
MD.  

É importante ainda destacar que os mapas disponibilizados no 
pacote OBA-MC utilizam imagem estática do tipo JPEG, ou seja, 
o tamanho e a resolução da imagem do mapa são fixos, visto que 
elas foram geradas e inseridas no pacote. Entretanto, na aplicação 
MCD-TV, os mapas são criados sob demanda, de acordo com as 
informações contidas no arquivo OBA-MC XML. Esta estratégia 
permite contornar possíveis problemas de resolução, adequando-
se à área de exibição do dispositivo em que o mapa está sendo 
visualizado, quer ele seja uma TV ou um smartphone. 

A Figura 3 apresenta os seis principais módulos da aplicação 
MCD-TV, sendo cada um deles descritos em seguida.  

 
a) Inicialização MCD-TV: responsável pela inicialização do 

sistema e recuperação dos cursos/disciplinas transmitidos 
pela emissora de TV junto com a aplicação; 

b) Gerenciamento de Cursos/Disciplinas: responsável pelo 
gerenciamento e exibição da lista de cursos/disciplinas na 
tela de acordo com as informações lidas no OBA-MC XML; 

c) Construção de Mapas: responsável pela exibição gráfica 
dos mapas de conteúdos e dependências disponíveis para um 
dado curso/disciplina; 

d) Recomendação de Programação: responsável por exibir o 
pEPG com a programação disponível (em qualquer emissora) 
e que tenha algum relacionamento com o conteúdo de 
cursos/disciplinas atualmente selecionado; 

e) Busca de OBA-MC: responsável pela recuperação de cursos 
extras disponíveis no ROA de OBA-MC por meio do canal 
de retorno, exigindo conexão com a Internet; 

Figura 3. Principais Módulos MCD-TV. 
 

 

Figura 2. Estrutura do OBA-MC XML. 
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f) Gerenciamento de Interface Gráfica e Interações: 
responsável pelo gerenciamento das diversas telas, 
controlando a exibição e interações existentes. 

Este artigo tem particular interesse no módulo de recomendação 
de programação, descrito em maiores detalhes a seguir. 

Entre as diversas aplicações existentes na TV Digital, o Electronic 
Program Guide (EPG) é a aplicação mais comum, sendo 
responsável pela apresentação da programação oferecida por cada 
canal digital disponível. Geralmente o EPG é uma aplicação que 
está embarcada na TV ou set-top box, mas também pode ser 
instalada pelo usuário [10].  

No SBTVD, a norma ABNT NBR 15603 define tabelas que são 
conhecidas como Service Information (SI), entre elas a Event 
Information Table (EIT), que é responsável por carregar 
metadados dos programas que formam a programação. Estes 
metadados podem conter: (a) o nome do programa; (b) a data de 
exibição; (c) o horário previsto para início e término; (d) uma 
breve descrição do seu conteúdo, entre outros, sendo transmitidos 
em fluxos de transporte MPEG2-System ISO/IEC 13818-1, 
seguindo formato padronizado [11]. 

Os EPGs também podem possuir um sistema de recomendação 
integrado, ou seja, alguns conteúdos podem ser sugeridos ao 
telespectador de acordo com as suas características ou 
necessidades. Este tipo especial de EPG é chamado de 
personalized Electronic Program Guide (pEPG) [12].  

As recomendações podem ser criadas utilizando-se de cinco 
técnicas, mas para pEPGs normalmente são utilizadas a filtragem 
baseada em conteúdo (content-based filtering) – no qual a 
recomendação é feita de acordo com as preferências do usuário no 
passado; e a filtragem colaborativa (collaborative filtering) – onde 
a recomendação é feita de acordo com as preferências semelhantes 
de outras pessoas [13]. 

O Módulo de Recomendação da aplicação MCD-TV utiliza os 
metadados EIT (disponíveis nas tabelas EIT das diversas 
emissoras) e metadados LOM (disponíveis no arquivo OBA-MC 
XML) para construir o pEPG. A Figura 4 apresenta a arquitetura 
utilizada pelo módulo. 

 
Observando a Figura 4, ainda é possível perceber: (i) Entradas do 
Módulo de Recomendação – são utilizas como entradas os 
metadados LOM contidos em um único arquivo OBA-MC e os 
metadados EIT contidos em várias tabelas das diversas emissoras 
de TV; (ii) Busca Textual – responsável por executar um 
algoritmo de busca aproximativa nos títulos e descrições dos 
programas televisivos pertencentes a categorias de programas 
educativos, documentários, de variedade, entre outros; (iii) 
Organização do pEPG – responsável por retornar uma lista 

contendo a relação de programas encontrados (com título, data, 
horário e canal) organizados por data e horário de apresentação; 
(iv) pEPG – a saída do Módulo de Recomendação é exibida na 
tela da TV. 

Para executar o Módulo de Recomendação é preciso selecionar 
um dos cursos/disciplinas apresentados na tela e pressionar a tecla 
“OK/Enter” do controle remoto. A Figura 5 exibe a tela após a 
seleção de algum curso/disciplina. 

Observe que é possível selecionar a opção Guia de Programação, 
que é a responsável por acionar o Módulo de Recomendação para 
a exibição do pEPG. Quando a opção “Guia de Programação” for 
acionada na aplicação MCD-TD, a tela da Figura 6 será 
apresentada, trazendo uma lista contendo todos os programas 
relacionados com o curso/disciplina carregado, que no exemplo 
utilizado é “Básico de Educação a Distância”. 

Uma observação importante que deve ser feita é que os programas 
recuperados na busca serão exibidos pelas diversas emissoras em 
um curto espaço de tempo. Isto acontece por que as informações 
contidas nas tabelas EIT geralmente contêm a programação para 
as próximas 24 ou 48 horas, impactando diretamente na 
quantidade de programas recomendados. 

Com relação à fase de testes, o protótipo da aplicação MCD-TV 
contou basicamente com a análise de conformidade das 
recomendações de usabilidade para TVDi [14]. Para isto foram 
aplicadas diversas técnicas de elicitação de interfaces, como 
workshops (realizados entre os membros da equipe de 
pesquisadores e educadores), entrevistas, criação de personas e 
criação de protótipos de alto nível de todas as telas. Também foi 
realizada experiência para verificar a contribuição da aplicação 

Figura 6. Tela de saída do módulo de recomendação. 
 

 
Figura 5. Tela de Apresentação de Mapa de Conteúdos. 

 

Figura 4. Arquitetura do Módulo de Recomendação. 
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para o processo de ensino-aprendizagem, por meio de amostra 
composta por um grupo de dez alunos do ensino médio que se 
voluntariaram para participar da pesquisa. 

Para que os resultados pudessem ser melhor avaliados, os testes 
foram realizados de acordo com a seguinte metodologia: (i) o 
grupo de alunos foi informado sobre o propósito da pesquisa; (ii) 
uma vídeo-aula de Inglês com duração de 9min foi transmitida via 
IPTV (para simular uma transmissão real); (iii) ao final da aula 
cada aluno foi convidado a responder um questionário; (iv) a 
vídeo-aula foi reapresentada com a aplicação MCD-TV sendo 
executada; (v) ao final o grupo teve aproximadamente 10min para 
externar suas observações e considerações. O objetivo principal 
dessa estruturação foi o de obter informações de caráter 
qualitativo, dado as percepções relatadas pelos participantes 
durante as sessões, de forma que possam conduzir a uma melhor 
implementação dos requisitos da aplicação. 

No primeiro questionário, 40% dos participantes responderam que 
conseguiriam relacionar os conteúdos apresentados, e 100% dos 
participantes responderam que não saberiam ou teriam dificuldade 
em informar o nível esperado pela professora para cada um dos 
conteúdos apresentados. 

Após a segunda apresentação da vídeo-aula com a utilização da 
aplicação MCD-TV, a totalidade dos alunos participantes 
informou que ficou bem mais fácil compreender o que estava 
sendo estudado, contribuindo para o processo de ensino-
aprendizado. 

Os resultados obtidos com as entrevistas sugerem que a aplicação 
contribui positivamente para o processo de ensino-aprendizagem, 
mas ainda se fazem necessários mais testes do protótipo, fora do 
ambiente de laboratório, para validação da interface, níveis de 
usabilidade e contribuição em aulas reais mediadas pela TV. 

Com tudo que foi exposto conclui-se que a utilização de 
recomendação de programas educativos no ambiente de TVDi por 
meio da aplicação MCD-TV traz uma nova experiência para 
professores e alunos, permitindo que o processo de ensino-
aprendizagem mediado pela TV seja expandido, libertando o 
aluno de qualquer tipo de restrição imposta por programas e/ou 
emissoras de TV. Entretanto, se o total de horas de programação 
futura disponível for minimalista, ele impactará negativamente 
nos resultados obtidos pelo Módulo de Recomendação. 

A aplicação MCD-TV também permite a exibição de mapas que 
relacionam os conteúdos apresentados em cursos/disciplinas, de 
modo que os alunos tenham acesso, de forma clara e simplificada, 
a conteúdos mais significativos.  

Os resultados preliminares já se mostram animadores, embora 
mais estudos estejam em andamento para melhoria dos algoritmos 
utilizados na busca textual e nas respostas produzidas pelo 
Módulo de Recomendação. No entanto, a aplicação já traz 
contribuições significativas para melhoria do processo de ensino-
aprendizagem mediado pela TV. 

Espera-se em versões futuras adicionar ao Módulo de 
Recomendação uma opção de filtro colaborativo que permitirá a 
recomendação de programação também pelos telespectadores, 
aumentando assim os resultados da busca. Também é preciso 

realizar algumas melhorias na aplicação para habilitar a exibição 
dos recursos educacionais na própria tela da TV e permitir acesso 
a programações de emissoras disponíveis na Internet para que os 
resultados das recomendações possam trazer uma lista com uma 
quantidade mais expressiva de programas. 
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ABSTRACT 
Online Judges are commonly used in programming marathons. 
They are famous for their repository of questions and automatic 
evaluation of source code. The idea of integrating these systems 
into Moodle came from the demand for more professor 
involvement in programming disciplines, and as a way to provide 
a greater number of issues for use. Usually the professor is 
overwhelmed by preparing, submitting, evaluating and providing 
the necessary feedback to the students of the issues - which can 
negatively impact the care given to the classes. Aiming to reduce 
this overhead, this paper presents MOJO, a tool to automate this 
process. 

RESUMO 
Os sistemas de Juízes Online são comumente utilizados em 
maratonas de programação. Eles são famosos pelo seu repositório 
de questões e avaliação automática de código-fonte. A ideia de 
integrar estes sistemas ao Moodle surgiu da exigência de um 
maior envolvimento do professor de disciplinas de programação, e 
como uma forma de disponibilizar um maior número de questões 
para utilização. Normalmente o professor fica sobrecarregado por 
elaborar, submeter, avaliar e fornecer o feedback necessário das 
questões aos os alunos – o que pode impactar negativamente na 
assistência dada às turmas. Visando diminuir esta sobrecarga, este 
artigo apresenta o MOJO, uma ferramenta para automatização 
desse processo. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Distance Learning 

General Terms 
Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
 MOJO, Programming Disciplines, Teaching, Learning. 

1. RESUMO EXPANDIDO 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm 
contribuído de maneira significativa, ampliando as estratégias e 
proporcionando diferentes ferramentas e artefatos que apoiam o 
processo de ensino-aprendizagem [1]. A utilização dessas 
tecnologias têm sido de suma importância para auxiliar 
professores e alunos. Podem-se citar exemplos de sua utilização 
em disciplinas de programação de computadores, disciplinas 
essenciais em cursos de computação. Tais ferramentas, se bem 
aplicadas, servem de auxílio para facilitar o aprendizado de 
programação, reduzindo os índices de reprovação e o mau 
desempenho em outras disciplinas relacionadas. 

Neste sentido, muitas ferramentas de TIC têm sido propostas para 
auxiliar o professor. Um exemplo prático disso é a utilização dos 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), e um forte 
representante desta categoria é o Moodle [2]. Porém, mesmo com 
o advento dessas ferramentas, alguns desafios ainda são 
encontrados pelo professor no ensino de programação como, por 
exemplo, a dificuldade de avaliar todos os exercícios de uma 
turma extensa de alunos em pouco tempo.  

No que diz respeito à avaliação dos exercícios de programação, os 
sistemas de Juízes Online [3] são comumente utilizados em 
maratonas de programação, e conhecidos por seu amplo 
repositório de questões e pelo seu processo de avaliação 
automática de código-fonte. A avaliação feita por esses juízes gera 
respostas como: certo, errado, saída mal formatada, erro de 
compilação, erro em tempo de execução, dentre outras [4]. 

Em geral, quer seja na modalidade de Educação a Distância (EaD) 
ou na modalidade de educação presencial, os sistemas de auxílio 
existentes, atualmente, fornecem um ambiente que permite ao 
aluno criar seus algoritmos e codificá-los em alguma linguagem 
de programação. Porém, é de responsabilidade do professor a 
elaboração das questões, avaliação e fornecimento de feedback ao 
aluno. Todo este processo, quando realizado para vários alunos 
em várias turmas, acaba causando desgaste (físico e mental) ao 
professor e uma sobrecarga de suas atividades. 

Visando contribuir com a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem de programação, este artigo apresenta o Módulo de 
Integração com os Juízes Online (MOJO), uma ferramenta que 
integra os Juízes Online ao Moodle, fornecendo a praticidade de 
um AVA junto com um sistema de avaliação automática. O 
ambiente automatiza os processos de elaboração, submissão e 
avaliação das atividades práticas propostas pelo professor. O 
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objetivo é fornecer uma ferramenta que facilite o gerenciamento 
de recursos e permita realizar o devido acompanhamento dos 
alunos. 

MOJO é um acrônimo para Módulo de Integração com os Juízes 
Online [5]. Este módulo é o responsável pela comunicação e 
interação que irá ocorrer entre o Moodle e os Juízes Online 
envolvidos nas operações. 

Para garantir a integração entre os dois ambientes (Moodle e 
Juízes Online), a arquitetura interna do MOJO é composta por 
dois módulos que se comunicam entre si e controlam todas as 
funcionalidades da ferramenta: o Módulo Principal e o Módulo de 
Carga e Atualização, além de um Repositório de Integração, 
detalhados a seguir. A Figura 1 ilustra esta arquitetura interna, 
identificando os componentes do MOJO e como eles se interligam 
aos Juízes. 

 

• Módulo Principal (MOP): é o principal módulo da 
ferramenta, é ele quem gerencia, controla e fornece todas as 
funcionalidades necessárias ao MOJO para disponibilização 
das questões e dos resultados no Moodle. É o MOP quem 
controla as ações do Módulo de Carga e Atualização. 

• Módulo de Carga e Atualização (MOCA): responsável 
pela carga de questões no Repositório de Integração da 
ferramenta e por sua constante atualização. Em um primeiro 
momento, o MOJO irá fazer uma carga inicial em seu 
repositório. Esta carga é feita pelo MOCA que interage 
diretamente, por meio de requisições Web, com o 
repositório dos Juízes Online. O MOCA também monitora o 
repositório de questões dos juízes a fim de verificar se novas 
atividades foram adicionadas; em caso afirmativo, é 
realizada a atualização no repositório do MOJO.  

• Repositório de Integração: consiste na base de dados 
exclusiva criada para o MOJO, pois foi identificada a 
necessidade de tabelas específicas para suas 
funcionalidades. Estas tabelas interagem diretamente com as 
tabelas do Moodle propiciando a real integração (objetivo 
da ferramenta). É neste repositório onde dados como, por 
exemplo, as questões dos juízes ficarão armazenadas, assim 
como também o resultado das mesmas. 

O MOJO vai propiciar uma forma de colaboração entre estes dois 
sistemas Web, ainda que indiretamente, já que o Moodle e os 
Juízes Online não interagem diretamente entre si. Cada envolvido 
no processo (professor, aluno e Juiz Online) tem um papel 

diferente e importante no processo de avaliação das questões. A 
Figura 2 ilustra o fluxo deste processo.  

Conforme a Figura 3, o processo se inicia com o professor 
definindo a questão (selecionada no MOJO) e a submetendo no 
Moodle para resolução pelos alunos (passo 1). Após submissão 
da questão, o aluno poderá visualizá-la e preparar sua solução 
(passo 2). Após submissão da solução pelo aluno, o MOJO entra 
em contato com o juiz responsável pela questão e envia o código-
fonte para avaliação (passo 3). Em seguida, o Juiz Online realiza 
os devidos processos de avaliação automática para a solução 
proposta e devolve o resultado (passo 4). 

No último passo do processo, o MOJO obtém o resultado da 
avaliação e o disponibiliza no Moodle para visualização do 
professor e do aluno (passo 5), conforme mostrado na Figura 3. 
Na tela de visualização dos resultados é possível observar o 
código, título da questão, resultado da submissão (aceito ou não-
aceito), além da linguagem de programação selecionada e da data 
de submissão. O professor ainda poderá optar por visualizar os 
resultados de um aluno em específico ou visualizar os resultados 
de todos os alunos por questão. 

Com a possibilidade de visualizar os resultados, o professor 
poderá realizar o devido acompanhamento de seus alunos. Vale 
ressaltar que o professor terá acesso aos códigos submetidos pelos 
alunos para consulta, e as questões ficam armazenadas no 
repositório local para reutilização no futuro. 

Devido ao fato de nenhuma API (Application Programming 
Interface) ou serviço Web (Web Service) ser fornecido por 
qualquer um dos juízes utilizados nessa versão do MOJO, foi 
necessário fazer implementações bem específicas para cada um 

 

Figura 1. Arquitetura Interna do MOJO. 

 
Figura 3. Tela de Visualização dos Resultados. 

 

 

Figura 2. Fluxo do Processo com o MOJO. 
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dos juízes individualmente. Para estas implementações e visando 
facilitar a integração com a plataforma Moodle, foi utilizada a 
linguagem de programação PHP [6], mesma linguagem utilizada 
no desenvolvimento da plataforma Moodle. Em conjunto com a 
linguagem PHP, também foi utilizada JavaScript [7]. 

Para a base de dados optou-se por utilizar o PostgreSQL [8], por 
sua característica open source (software livre). Ainda, percebeu-se 
a necessidade de criação de novas tabelas para possibilitar a 
integração do MOJO ao Moodle. Estas novas tabelas, mostradas 
na Figura 4, tem a finalidade de armazenar informações 
individualizadas dos alunos, permitindo o correto direcionamento 
do feedback gerado pela ferramenta. 

Por se tratar de uma ferramenta integrada ao Moodle, o ambiente 
pode ser utilizado em vários sistemas operacionais como, por 
exemplo, Windows e Linux, sendo executado a partir do próprio 
browser cliente. 

Para coleta dos primeiros resultados da ferramenta, foi realizada 
uma conversa informal com 7 (sete) professores que lecionam 
disciplinas de programação, onde foi apresentado o MOJO e seus 
principais objetivos. Por meio dessa conversa, foram obtidos os 
seguintes resultados mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1. Resultados Iniciais. 
Porcentagem Significado 

71,4% 

Professores que concordaram que a 
ferramenta pode reduzir o tempo gasto pelo 
no processo de elaboração, submissão e 
avaliação de atividades. 

28,6% 

Professores que sentiram falta da 
possibilidade de elaborarem suas próprias 
atividades e terem as mesmas avaliadas 
automaticamente. 

42,8% Professores que fizeram observações sobre a 
legibilidade do código. 

28,6% 
Professores que fizeram observações sobre a 
clareza nos resultados retornados pela 
ferramenta (resposta dos juízes). 

85,7% 
Professores que concordaram que a 
ferramenta pode ajudar a fornecer um 
feedback mais rápido ao aluno. 

100% 

Professores que concordaram que com o a 
diminuição na sobrecarga de tarefas do 
professor, será possível fazer um melhor 
acompanhamento dos alunos. 

Conforme a Tabela 1, é possível perceber, com base nos 
resultados dos dados coletados, que o feedback dado pela 

ferramenta deve ser melhorado, assim como deve-se atentar para 
possíveis problemas de legibilidade do código. Observa-se, ainda, 
que alguns professores preferem elaborar suas próprias atividades, 
mas que a avaliação automática destas também pode ser bem útil. 

Ainda foram realizados testes em laboratório quanto à velocidade 
que é dado o resultado das questões pelos juízes. Nos testes 
realizados para ambos os juízes utilizados na ferramenta, o tempo 
de resposta era de apenas alguns segundos ou até mesmo menos 
de um segundo (para problemas mais básicos), mas foram testes 
realizados em laboratórios com um número reduzido de usuários.  

Para uma melhor avaliação do desempenho da ferramenta junto a 
professores e alunos, já se trabalha, prioritariamente, no intuito de 
disponibilizar o MOJO em uma turma regular, com o objetivo de 
verificar a aplicação prática da ferramenta e possíveis ajustes a 
serem realizados. 

O principal objetivo do MOJO ao integrar os Juízes Online com o 
Moodle é fornecer um ambiente Web coeso que venha diminuir a 
sobrecarga de trabalho do professor na correção de atividades 
práticas de programação, bem como reduzir o tempo necessário 
para apresentação dos resultados dessas atividades.  

Como resultado, espera-se a melhoria na qualidade do ensino-
aprendizagem de programação de computadores, tendo em vista 
que o tempo do professor com atividades administrativas e de 
gestão de recursos pode ser reduzido, e com isso ele poderá fazer 
uso desse ganho de tempo para realizar um melhor 
acompanhamento de seus alunos. 

Além disso, apesar de outros fatores poderem ser responsáveis 
pelas reprovações e desistências em cursos que têm programação 
como disciplina essencial, considera-se que, com o aumento da 
disponibilidade de tempo, o professor poderá atuar de maneira a 
evitar o desestímulo ou eventual sensação de abandono por parte 
do aluno, evitando, assim, a possível evasão do curso. 

Conforme dito anteriormente, o MOJO ainda não passou por uma 
avaliação prática (fora do âmbito laboratorial), porém, já se 
trabalha neste intuito. A avaliação deve ocorrer por meio da 
utilização da ferramenta em uma turma regular que esteja 
cursando alguma disciplina de programação, obtendo, assim, os 
dados relativos à sua utilização. 

Como trabalhos futuros pretende-se integrar ao MOJO um 
Laboratório Virtual de Programação, a exemplo do VPL [9], que 
além de auxiliar o aluno na edição e avaliação de seus códigos, 
também permitirá ao professor elaborar suas próprias atividades e 
avaliá-las automaticamente. Com este laboratório virtual também 
se pretende melhorar os problemas de legibilidade e do feedback 
retornado na avaliação da atividade.  A inclusão de outros 
Juízes Online também está prevista, ampliando ainda mais o 
repositório de questões do MOJO. 
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ABSTRACT 
The article presents part of the results of the dissertation entitled: 
Social Games as Digital Learning Environment English 
Language, developed at PPG-Educação, Unisinos, RS. It was 
researched how a social game present in the context of a social 
media digital, can be used as an environment for English language 
learning. One of the research questions, the focus of this article 
was to understand how the interactions of the participants with the 
game could favor the development of communicative competence, 
as well as the acceptance of the use ofa game used as 
entertainment for educational purposes. The games chosen were 
The Sims Social and Wetopia, available on Facebook. Participants 
were aged between 11-13. The approach was qualitative and 
exploratory nature using a case study methodology. As results, we 
point out that digital social games enable an environment for 
learning English Language, favoring the development of 
communicative competence and generating interest in learning 
with and through them. 

RESUMO 
O  artigo apresenta parte do resultado da dissertação de mestrado, 
intitulada: Jogos Sociais Digitais como Ambiente de 
Aprendizagem de Língua Inglesa, desenvolvida at PPG-Educação, 
Unisinos, RS. Investigou-se como um jogo social, presente no 
contexto de uma mídia social digital, pode se constituir enquanto 
ambiente para aprendizagem da Língua Inglesa. Uma das questões 
da pesquisa, foco deste artigo, consistiu em compreender como as 
interações dos participantes com o jogo poderiam favorecer o 
desenvolvimento da competência comunicativa, bem como a 
aceitação do uso do jogo usado como entretenimento para fins 
educacionais.  Foram escolhidos os jogos The Sims Social e 
Wetopia, presentes no Facebook. Os participantes tinham idade 
entre 11 a 13 anos. O enfoque foi qualitativo, de natureza 
exploratória  utilizando a metodologia de estudo de caso. Como 
resultados, salientamos que os jogos sociais digitais possibilitam 
um ambiente para a aprendizagem de Língua Inglesa, favorecendo 
o desenvolvimento de competência comunicativa e  gerando 
interesse na aprendizagem com e através destes. 
  

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.2 [Computer and Education]: Computer and Information 
Science Education – Computer science education  

Termos Gerais 
Experimentation, Languages, Theory 

Palavras Chaves 

Jogos Sociais Digitais. Mídias Sociais Digitais. Ensino e 
Aprendizagem de Língua Inglesa  

1. INTRODUÇÃO 
As tecnologias digitais ocupam um papel fundamental nas 
mudanças que hoje experimentamos em todos os aspectos da vida 
social. Com seu acelerado desenvolvimento, temos uma 
midiatização da sociedade, ou seja, temos conjuntos de meios de 
comunicação que vão além de mero canal, agindo não apenas 
como um meio técnico, mas envolvendo fluxos de comunicação 
descentralizada, possibilitando ao usuário destes meios um papel 
mais ativo que se opõe ao modelo unidirecional da mídia de 
massa. É a sociedade, segundo Castells, [2] se comunicando em 
redes digitais que permitem que qualquer pessoa com acesso à 
Internet, produza conteúdo, gere e distribua informação, opine, 
comente, construa ou mantenha redes sociais no ciberespaço. No 
que se refere aos processos de ensino e de aprendizagem de uma 
segunda língua, como essas diferentes Tecnologias Digitais (TD) 
tem se tornado presentes? Para Crystal [5], a Internet não consiste 
somente em uma revolução social, mas também “uma revolução 
linguística” pois ela reune estilos de comunicação oral e escrita 
juntos, antes nunca vistos.  Para a aprendizagem de inglês há uma 
infinidade de possibilidades de acesso a textos, áudios, vídeos, 
jogos em inglês, etc. Warschauer [11] elenca possibilidades do 
uso da web para a aprendizagem de Língua Inglesa como 
contextos autênticos e significativos. 
Porém, o favorecimento da aprendizagem de Língua Inglesa, 
utilizando os recursos da Web 2.0 ainda é incipiente no meio 
educacional. Há  oferta de cursos de inglês online, no entanto, a 
abordagem predominante ainda é instrucionista, no qual há 
exercícios disponibilizados ou um livro didático em formato 
digital com recursos hipermediáticos. Ainda há pouco espaço para 
que os  sujeitos possam ser  autores da sua aprendizagem, discutir 
com os seus pares, usando o ambiente da web para autoria e 
coautoria, compartilhamento e trabalho colaborativo e 
cooperativo. Por isso, a importância de se pensar em diferentes 
modos de ensinar e aprender que contribuam para a produção 
individual e coletiva de conhecimento, justamente pelas 
possibilidades de troca de informação e compartilhamento de 
experiências, oferecidas pela web 2.0. 
Nesse contexto, destaca-se as mídias sociais digitais que oferecem 
jogos sociais digitais. Grande parte destes jogos sociais são em 
Língua Inglesa e os jogadores a utilizam como meio de 
comunicação com o jogo e entre os demais jogadores. Portanto, é 
a partir desse  panorama que esta pesquisa visou investigar o uso 
de jogos sociais, no contexto da mídia social digital Facebook, 
como ambiente de aprendizagem para Língua Inglesa. 
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2. JOGOS SOCIAIS DIGITAIS E 
POSSIBILIDADES DE 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
INGLESA 

O jogo é um fenômeno da cultura humana e até anterior a ela visto 
que tanto homens, quanto os animais, o tem como elemento de 
sua existência. Huizinga [7] enxerga o jogo como a própria 
possibilidade do exercício da criatividade humana, como uma 
atividade livre e voluntária. 
O jogo também foi objeto de investigação de Piaget [10] ao 
construir a Epistemologia Genética. Para ele existem três pontos 
importantes no jogo: o seu caráter simbólico, o sistema de 
relações que o jogo proporciona e a presença de regras.  
Para Moita, [9] o jogo é um recorte do tempo, em que a pessoa 
assume uma vida paralela à real. O jogo é um elemento da cultura 
humana, transmissor, retransmissor, criador e recriador dela. 
Atualmente, os jogos digitais fascinam cada vez mais crianças, 
adolescentes e adultos. Tais jogos possuem um caráter simbólico 
muito forte, pois criam um mundo imaginário onde os jogadores 
assumem papéis, identidades, etc. O desafio é a verdadeira 
motivação do jogo para que os jogadores se sintam atraídos por 
ele. Quando se fala de jogos online, interagir com outros 
jogadores é fundamental e o jogo deve propiciar aos jogadores 
formas de contato através de chats, mensagens e fóruns. É 
importante também que o jogo ofereça emoções como alegria, 
tensão, suspense e também instiguem a fantasia para que os 
jogadores tenham a possibilidade de incorporar personagens, 
habilidades, poderes. 
Para Gee [6], os jogos são tecnologias para proporcionar 
aprendizagem como forma de profundo prazer. O autor enfatiza 
que bons jogos permitem que os jogadores sejam produtores e não 
meros consumidores. É possível, através da interação com o jogo, 
que os jogadores possam co-desenhar o jogo com suas ações e 
decisões. 
Porém, há muita desconfiança em torno do uso dos jogos digitais 
no cenário pedagógico. Contudo, diante de todas as mudanças 
ocorridas no campo tecnológico e com implicações sociais, é 
necessário pensar, segundo Alves [1], o potencial cultural e 
cognitivo desses artefatos, que possibilitam a aprendizagem em 
rede, pluralista, diversa, harmônica, flexível, lúdica, processual, 
aberta, em oposição ao modelo pedagógico escolar de 
ordenamento, linear, sequencial, mensurável, previsível e 
contínuo. Os participantes do estudo de caso relatado neste artigo, 
eram meus alunos de Língua Inglesa e os acompanhei durante o 
processo de investigação como professora e pesquisadora. Foi a 
partir da minha observação e das nossas interações que o projeto 
desta investigação começou a brotar. Antes de entrarem na sala de 
aula, observava estes meus alunos jogando seus jogos sociais na 
sala de recursos da escola. Escutava-os enquanto jogavam, depois 
ouvia-os falando sobre os seus jogos. Diante disso, começei a 
pensar em possibilidades de articular o que se aprendia nas nossas 
aulas de inglês com os jogos sociais digitais. Tais situações, 
descritas a seguir foram originadas a partir do contexto que 
vivenciávamos na aula de Língua Inglesa: eu como pesquisadora e 
também professora deste grupo e os próprios participantes. Para 
tal, os jogos escolhidos pelos participantes e utilizados nesta 
pesquisa, como espaço para potencializar a aprendizagem de 
Língua Inglesa foram The Sims Social e Wetopia, ambos 
disponibilizados no Facebook. 
No jogo The Sims Social o objetivo principal é cuidar do seu Sim 
e suas necessidades que representam aspectos da sua vida social, 

da higiene, da fome, de trabalho, de diversão. Adicionar amigos 
como vizinhos é importante, pois, várias tarefas e missões no jogo 
dependem da interação com os amigos. No jogo Wetopia, o 
objetivo é criar uma comunidade sustentável. Para evoluir no 
jogo, é necessário cumprir as missões e adicionar amigos, 
seguindo a mesma lógica do The Sims Social, onde muito dos 
desafios dependem da interação com os vizinhos. Nesse contexto, 
a partir da nossa própria interação, que possibilitou a vivência 
com estes jogos sociais, bem como a observação realizada ao 
longo do tempo com estes alunos que frequentavam o  espaço 
onde ficavam os computadores na escola, ocorreu  pensar como os 
jogos poderiam contribuir para que a aprendizagem da Língua 
Inglesa estivesse ligada a um contexto comunicativo. Dessa 
forma, algumas possibilidades de situações de aprendizagem 
foram identificadas a partir do contexto do jogo. Uma situação 
para cada jogo será descrita a seguir. 
Situação The Sims Social: A partir da visita do Sim a um amigo, 
surgem diferentes possibilidades de uso da Língua Inglesa na 
interação entre os Sims. Ambos podem se engajar em conversas 
que são determinadas pelo jogo quando o Sim visitante clica na 
imagem no amigo: 

 
Figura 1.  Balões de conversa entre os Sims 

 
Os Sims podem falar sobre o tempo, se elogiar, flertar, conversar, 
falar sobre amenidades e até se insultar. Nestas situações 
proporcionadas no jogo, há diferentes oportunidades para explorar 
o uso da Língua Inglesa usando as figuras que aparecem.  
Situação Wetopia: A partir do contexto do jogo que trata de uma 
comundiade sustentável,, é possível vislumbrar situações em que 
os jogadores tenham que descrever,em Língua Inglesa, os lugares 
que desejaram abrir, que materiais necessitaram, quanto gastaram 
do seu dinheiro digital virtual (joy), que prioridades desejam 
estabelecer para a manutenção da sua cidade etc.  Sendo uma 
cidade, há espaço para usar a Língua Inglesa para trabalhar com 
localizações, distâncias, direções, etc. Além disso, podem entrar 
na cidade do amigo vizinho e também serem desafiados a opinar 
sobre a cidade do amigo, sugerir melhorias, etc. 
As possibilidades para aprender Língua Inglesa no ambiente 
destes jogos sociais digitais tem o foco na aprendizagem de língua 
estrangeira a partir de uma abordagem para o desenvolvimento da 
competência comunicativa. O ensino de língua estrangeira ao 
longo de décadas foi apoiado somente no domínio de regras e 
estruturas. Esta abordagem estruturalista começou a ser 
questionada por Chomsky [4], porém foi o sociolinguísta e 
antropólogo Dell Hymes [8]  que cunhou o termo competência 
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comunicativa definindo-a não apenas como o conhecimento de 
regras e estruturas mas também à habilidade de usar esse 
conhecimento: “ competência depende tanto do conhecimento 
como da habilidade para o uso”. A partir de Hymes, outros 
linguistas desenvolveram suas pesquisas como Canale e Swain 
[3]. Canale e Swain [3] articularam um quadro teórico de 
componentes da competência comunicativa. A partir de suas  
pesquisas realizadas na área da Linguística, propuseram uma 
teoria de competência comunicativa que incluíssem as seguintes 
competências: competência gramatical, competência 
sociolinguística, competência discursiva e competência 
estratégica. A competência gramatical inclui o conhecimento de 
ítens lexicais, regras de sintaxe, semântica, fonologia, morfologia. 
A competência sociolinguística refere-se especificamente aos 
contextos sociais onde a língua é usada. Nesta competência é 
importante ter o conhecimento do que dizer em uma determinada 
situação e de como dizer A competência discursiva é definida 
como o domínio que o sujeito usuário da língua deve possuir de 
como combinar formas gramaticais e significados para conseguir 
se expressar com coerência e coesão. A competência estratégica 
manifesta-se para compensar o conhecimento incompleto, as 
falhas na comunicação. Quando não é possível se lembrar de um 
determinado termo como exemplo train station, o sujeito pode 
estrategicamente parafrasear para “the place for trains”.  
Foi a partir dessa perspectiva teórica que  buscamos compreender 
como as interações dos participantes com o jogo The Sims Social 
e Wetopia e, entre eles, poderiam favorecer o desenvolvimento da 
competência comunicativa na aprendizagem da segunda língua, 
nesse caso a Língua Inglesa, bem como compreender como seria a 
aceitação e o interesse no uso de um jogo, originalmente criado 
para entretenimento, agora utilizado num contexto educacional. 
 

3. METODOLOGIA 
Sendo a pesquisa qualitativa de natureza exploratória, a 
metodologia utilizada para nos ajudar a compreender a questão 
acima exposta, foi o estudo de caso. Assim, foram  escolhidos os 
participantes que integraram dois grupos fechados no Facebook 
para a produção de dados. Os participantes tinham idade entre 11 
e 13 anos. Um grupo entre 12 e 13 anos escolheu o jogo The Sims 
Social e assim foi denominado.O grupo cuja faixa etária era de 11 
anos escolheu o jogo Wetopia. As escolha por estes jogos se deu 
por serem jogos, que na època da pesquisa haviam sido lançados 
recentemente pelo Facebook e os participantes estavam curiosos 
para jogá-los. O grupo The Sims Social contava com 7 
participantes e o grupo Wetopia com 5. Estes participantes eram 
estudantes de Língua Inglesa e como mencionado anteriormente, 
eram também meus alunos. Assim, minha atuação ocorria como 
professora e participante da pesquisa, mediando os grupos e 
propondo desafios de Língua Inglesa a partir do contexto do jogo 
articulado com a aula de inglês, bem como pesquisadora. Um 
cronograma com datas e horário foi organizado para que o grupo 
se encontrasse para jogar em conjunto. Os encontros síncronos 
aconteceram de uma a duas vez por semana com duração de 45 
minutos, durante sessenta dias, totalizando 7,5 horas. Os alunos 
continuaram a jogar fora desse momento de forma assíncrona, e 
suas interações ficavam registradas na página do grupo no 
Facebook através do espaço para comentários. Semanalmente, 
havia um desafio, contextualizado com o jogo, na página do 
grupo, que estava relacionado ao tópico abordado em sala de aula. 
Os participantes acessavam a página do grupo para resolver o 
desafio proposto através do jogo. 

Nos momentos em que os participantes jogavam em conjunto, as 
interações aconteciam através de chat aberto na página do grupo 
no Facebook e das postagens no mural dos grupos. Os desafios 
propostos, tanto no chat como na página dos grupos, foram 
nomeados de situações de aprendizagem para fins de análise de 
dados. Os participantes acessavam a página do grupo em sala de 
aula e fora dela para resolver os desafios, registrando-os por 
escrito como comentário na página. Após o período de jogo ter se 
completado, os participantes foram entrevistados com perguntas 
abertas sobre a experiência do jogo e da aprendizagem da língua 
inglesa.  O conteúdo dos dados, a partir das situações de 
aprendizagem e das entrevistas semi-estruturadas, foram 
analisados a fim de buscar elementos que nos ajudassem a 
compreender a questão de pesquisa, a qual estava relacionada  ao 
desenvolvimento das competências comunicativas e ao interesse 
pelo uso do jogo social digital para fins de educacionais.  

4. RESULTADOS  
Em relação a possibilidade de encontrar no contexto dos jogos 
sociais digitais uma maneira de desenvolver competência 
comunicativa, a pesquisa pôde responder que houve tal 
favorecimento. Um exemplo de situação de aprendizagem do 
grupo The Sims Social é exemplificada a seguir. Ao começar a 
jogar The Sims Social, os participantes escolhiam suas 
características físicas, roupas e personalidade. Na sala de aula 
presencial física, um dos tópicos que já havia sido trabalhado com 
o grupo foi como realizar a descrição física individual e dos 
colegas, bem como vestuário e características pessoais também. 
Nesse momento houve possibilidade de relacionar o jogo com um 
assunto já abordado, tendo a chance de contextualizá-lo. Os 
participantes, após criarem o seu Sim, foram desafiados a colocar 
a sua descrição na página do grupo, ler e interagir com as 
descrições feitas pelos colegas.  

 
Figura 2. Visualização das descrições físicas dos Sims 
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O jogo, através da situação de aprendizagem proposta ‘Describe 
your Sim’, proporcionou a oportunidade para que os participantes 
pudessem não só se apropriar de palavras referente a descrição 
física, mas usá-las para o fim de elaborar uma descrição. Observa-
se ainda que em determinado momento, um deles escreve 
sneakers acrescentando C (sneackers) e é corrigido por um outro 
participante. Logo em seguida há uma mediação ‘I think he meant 
sneakers, but we understood, right?’ Aqui, verifica-se que a forma 
não abalou o significado do que se desejava expressar, pois o erro 
de ortografia não comprometeria a ideia, porém verifica-se o 
emprego de umparticipantes reescreve a palavra ‘sneackers’ com 
ponto de interrogação repetidos (???) para chamar a atenção do 
colega para como ele havia se expressado. Este é um exemplo de 
competência estratégica que emanou da situação em virtude de 
uma falha na comunicação e na compreensão. Portanto, nesta 
situação de aprendizagem, evidenciou-se a ocorrência de 
competência comunicativa gramatical e estratégica. 
 De acordo com a representação dos participantes sobre o que 
haviam acrescentado ao seu conhecimento de inglês, todos  
colocaram nas entrevistas semi estruturadas, que o vocabulário 
havia crescido. O vocabulário faz parte da competência gramatical 
e tal competência pode ser muito favorecida, tanto por meio do 
jogo The Sims Social, quanto do Wetopia, no que diz respeito à 
forma e estruturas linguísticas para a comunicação. A 
competência discursiva foi favorecida a partir das situações em 
que os participantes tinham que fazer relatos de forma coerente e 
coesa. A competência sociolinguística emergiu nos momentos em 
que os participantes precisaram aliar a forma ao contexto em que 
estavam inseridos no jogo. Por fim, o desenvolvimento da 
competência estratégica foi bastante favorecida pelo jogo, pois os 
participantes necessitavam interpretar e negociar significados 
constantemente enquanto jogavam, principalmente quando 
acontecia alguma falha na comunicação. Sendo assim, a pesquisa 
pode responder a essa questão, em que evidenciou como o 
ambiente dos jogos sociais digitais oportunizou favorecer o 
desenvolvimento da competência comunicativa na aprendizagem 
de Língua Inglesa.  
No que diz respeito ao interesse dos participantes ao utilizar um 
jogo para fins educacionais, a pesquisa constatou através da 
análise de conteúdo das entrevistas semi-estruturadas, que os 
jogos sociais digitais, cujo objetivo principal é de entreter, 
despertaram interesse nos participantes ao serem utilizados em um 
contexto de aprendizagem da Língua Inglesa. O termo s recorrente 
nos relatos dos 12 participantes foi “divertido”. A partir destes 
dados, compreende-se como tais jogos podem ser utilizados para 
fins de aprendizagem de diferentes áreas de conhecimento, uma 
vez que seu caráter lúdico seja preservado, mantendo-se o 
divertimento que é inerente ao jogo. O jogo foi além da sua 
função de entreter e, os participantes se mantiveram na proposta 
interessados e motivados. Além do divertimento, os grupos 
atribuíram também à atuação da professora parte da motivação 
pela proposta. Todos os participantes colocaram que o fato da 
professora estar jogando com eles os motivava durante o jogo, e 
isso foi entendido como algo positivo. 

5. CONCLUSÕES 
Diante de todo o processo de pesquisa desenvolvido é possível 
dizer que tais jogos sociais digitais se constituiram enquanto 
ambiente educacional, favorecendo o desenvolvimento da 

competência comunicativa na aprendizagem da Língua Inglesa e 
gerando o interesse pela aprendizagem através e com o jogo.  
É importante pensar, a partir desta pesquisa, em modos de ensinar 
e aprender que contribuam para a produção individual e coletiva 
do conhecimento. O uso de mídias sociais digitais e dos jogos 
sociais digitais na Educação ainda é muito incipiente no contexto 
das escolas. Há, ainda, muita resistência e até ignorância por parte 
dos educadores, gestores e pais de como utilizar estes meios para 
propiciar aprendizagem em qualquer área de conhecimento. O 
modelo de ensino e de aprendizagem encontrado nas escolas é 
ainda, predominantemente empirista, em que o educador, em vez 
de criar relações na interação com os seus educandos, constitui-se 
como um treinador, somente transmitindo e reproduzindo as 
informações. Diante disso, em relação ao uso dessas tecnologias 
digitais na Educação, são necessárias mais pesquisas e estudos 
nesta área, pois ainda há limitações quanto à quantidade e 
profundidade de pesquisas desenvolvidas com o objetivo de 
compreender o uso educativo de mídias sociais digitais e jogos 
sociais digitais em processos de ensino e de aprendizagem de 
Língua Inglesa, bem como de outras áreas. 
Neste sentido, é importante refletir como promover aprendizagem 
pensando nestes sujeitos que estão na escola hoje, que interagem 
em um mundo digital, em constante conexão, em rede. Poder 
proporcionar espaços para que os sujeitos possam ser autores de 
sua aprendizagem e co-participantes ativos na aprendizagem dos 
demais é um dos desafios do meio educacional atual. Desta forma, 
acreditamos ser  fundamental pensar a Educação atual  com e a 
partir do uso de diferentes  tecnologias digitais,  que são as 
tecnologias desse tempo histórico e social. 
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ABSTRACT 
This paper presents Moodle for mediation of the Partial 
Progression in Public Education in State of Roraima, with the 
goal to assist the partial progression regime at schools that is the 
one whereby the student, after exhausting all the features offered 
by the teaching standard system, may studying them subsequently 
and concomitantly to following series, with no need to repeat 
again all the other disciplines with successful obtained. The 
proposal is to use Moodle properly implemented with Cloud 
Computing to meet the complementation of student's learning 
progression under a partial progression regime, provinding them 
the opportunity to pursue studies without delays. 

RESUMO 
Este artigo apresenta Moodle para mediação de Progressão Parcial 
no Ensino Público Estadual de Roraima, com objetivo de auxiliar 
o regime de progressão parcial nas escolas que é aquela por meio 
da qual o aluno, após esgotar todos os recursos oferecidos pelo 
sistema padrão de ensino, poderá cursá-las subsequente e 
concomitantemente às séries seguintes, não necessitando repetir 
novamente todas as outras disciplinas em que obteve êxito, a 
proposta consiste em utilizar o Moodle devidamente 
implementado na Nuvem para atender a complementação de 
aprendizagem do aluno em regime de progressão parcial, 
proporcionando lhes a oportunidade de prosseguir nos estudos 
sem atrasos. 

Palavras Chaves 
Computação em nuvem, plataforma Moodle, progressão parcial, 
educação em nuvem. 

1. INTRODUÇÃO 
A junção dessas duas Tecnologias de Informação (TI), 
proporcionou a elaboração deste trabalho de Moodle para 
mediação de Progressão Parcial por Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s) no Ensino Público Estadual de Roraima, 
com objetivo de apresentar uma ferramenta que venha a auxiliar o 
regime de progressão parcial nas escolas da rede estadual de 
ensino que é aquela por meio da qual o aluno, após esgotar todos 
os recursos oferecidos pelo sistema padrão de ensino, poderá 
cursá-las subsequente e concomitantemente às séries seguintes, 

não necessitando repetir novamente todas as outras disciplinas em 
que obteve êxito. 

O objetivo deste trabalho consiste em utilizar o Moodle 
para atender a complementação de aprendizagem do aluno em 
regime de progressão parcial. Contudo, ao utilizar essa tecnologia 
de educação à distância, a rede de ensino estadual atenderá a 
demanda de alunos do ensino médio em regime de progressão 
parcial, proporcionando-lhes a oportunidade de prosseguir nos 
estudos sem atrasos. 

  

2. MOODLE  E PROGRESSÃO PARCIAL 
São muitos os benefícios que as TIC’s podem propiciar aos 
alunos, mas para o bom aprendizado não basta somente ter estes 
recursos tecnológicos disponíveis, é preciso que os professores 
saibam projetar e executar bem suas aulas perante a plataforma 
Moodle, assim ao mesmo tempo em que o aluno tem mais 
liberdade de desenvolver seus estudos mediante a flexibilidade do 
tempo.  

A progressão parcial baseia-se no contexto em que o 
aluno tenha sido reprovado por nota e não por frequência, não 
sendo obrigatório que o aluno cumpra os 200 dias letivos, ele é 
obrigado a cumprir apenas um programa de atividades e avaliação 
o mais rápido possível atendendo a deficiência de aprendizagem 
nas disciplinas que se enquadram no programa de progressão 
parcial, amparados no inciso VI do artigo 24, da Lei nº 9394/96. 

O atendimento ao aluno foi realizado na própria escola, 
onde foram  disponibilizados os recursos necessários para que o 
aluno pudesse desenvolver suas atividades, laboratório de 
informática equipados com computadores e conexão à internet, e a 
disponibilidade de um tutor de sala para auxílio no uso da 
plataforma Moodle, disponível em todos os turnos para que não 
haja incompatibilidade de horários.      

Assim o aluno teve total flexibilidade de horários para 
realizar suas atividades, com isso, o atendimento não precisa ser 
feito por turma e sim por aluno, podendo ser aluno de “N” turmas 
diferentes e “N” disciplinas diferentes ao mesmo tempo em 
determinado horário para fazer a progressão parcial. 

A utilização do ambiente virtual Moodle na Escola 
Estadual na capital Boa Vista, foi contemplada por um corpo 
discente constituído por 56 alunos, sendo 30 alunos e 26 alunas 
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16
55%

13
45%

MÉTODO 
TRADICIONAL

PLATAFORMA 
MOODLE

que cursam o 3º ano do ensino médio, mas em regime de 
Progressão Parcial em disciplinas no 2º ano do ensino médio. 
Corpo docente constituído por 8 professores e 9 disciplinas do 
currículo: língua portuguesa, matemática, física, química, história, 
geografia, filosofia, sociologia e biologia. Sendo oito professores, 
pois o professor de Sociologia e Filosofia é o mesmo e 3 tutores, 
além de uma coordenadora pedagógica. 

A Tabela 1 ilustra o quantitativo de alunos matriculados 
nas nove disciplinas cadastradas na Plataforma Moodle. 
Tabela 1 - Quantitativo de alunos matrículas por disciplinas na 
plataforma Moodle 

Disciplinas Quantidade de alunos 
1 - Português 18 
2 - Matemática 11 
3 - Sociologia 06 
4 - Filosofia 19 
5 - Física 17 
6 - História 02 
7 - Biologia 06 
8 - Geografia 09 
9  -Química 0 

A Figura 1 apresenta a página inicial de acesso a 
Plataforma Moodle elaborada e utilizada no programa de 
Progressão Parcial da Escola Estadual América Sarmento Ribeiro, 
onde alunos e professores utilizaram seus nomes de usuário e 
senhas, previamente cadastrados para realizarem o login no 
sistema. 

 

Figura 1. Página inicial de acesso a Plataforma Moodle. 
O Moodle atende a complementação de aprendizagem do aluno 
em regime de progressão parcial. 

O atendimento teve caráter semipresencial, onde o aluno 
utilizou os recursos disponíveis pela a escola, teve acesso à rede e 
o auxílio do tutor presencial quanto à utilização do Moodle, 
sempre que solicitado. Todo material, atividades e avisos foram 
produzidos pelos professores de forma mais compacta e objetiva 
para atender adequadamente às necessidades do aluno 
matriculado.  

Os professores ficaram responsáveis por acompanhar o 
desempenho dos alunos, tirar dúvidas on-line, corrigir as 
atividades e testes, e lançar as notas no sistema.  

Os alunos não necessariamente deveriam fazer a 
utilização da plataforma Moodle somente na escola, apesar do 
laboratório de informática da mesma estar disponível para eles em 
todos os turnos, mas puderam utilizar a plataforma de qualquer 
lugar e horário, desde que tivessem acesso a Internet. 

A estratégia de utilização da plataforma Moodle como 
complementação de aprendizagem, foi dada pela preparação de 
material específico para ser trabalhado em EaD, em que os 
professores mediam o aprendizado do aluno e os ensinam a 
“aprender a aprender”, preparando o material de acordo com o 
currículo a ser cumprido pela a escola e disponibilizando-os de 
forma concisa, utilizando links para embasamento teórico, textos, 
vídeos, atividades e tudo que estiver dentro de um apanhado 
global das atividades do Moodle e as suas possibilidades no 
contexto de colaboração e aprendizagem, fica a critério do 
professor escolher com que ferramenta disponível no AVA 
trabalhará em sua disciplina, visando à aprendizagem do aluno de 
forma a torná-la mais simples e satisfatória. 

3. ANALISE DOS RESULTADOS 
Visando apresentar de maneira objetiva os resultados obtidos na 
realização desse trabalho, este capítulo especificará os resultados 
obtidos da utilização da plataforma Moodle adotada em uma 
escola pública, sendo utilizada como apoio às disciplinas 
presenciais. 

Como forma de avaliação dos alunos, foi atribuída nota 
às questões respondidas pelos alunos em todas as atividades 
propostas pelo professor da disciplina, com uma somatória de 
70% da nota total da participação do aluno no programa de 
Progressão Parcial utilizando a plataforma Moodle e os 30% 
foram atribuídos à resolução da prova escrita, em caráter 
presencial, realizada na própria escola, totalizando 100% da nota. 
Se a média das notas das atividades da plataforma Moodle e da 
prova escrita, realizadas pelo aluno, for igual ou superior a 70% 
da nota total, o aluno sairá do regime de Progressão Parcial, 
podendo ser certificado com a conclusão daquele ano. 

A aplicação desse questionário teve o intuito de atingir 
todos os alunos, de todas as nove disciplinas, participantes do 
programa de Progressão Parcial realizado na escola, que 
acessaram a plataforma Moodle, mas nem todos responderam o 
questionário. O questionário foi aplicado a um grupo de 29 
alunos, no mesmo encontro da aplicação da prova presencial. 

Questionário 1 - Você prefere o método tradicional de ensino, no 
qual o professor expõe o assunto e você estuda os conteúdos ou 
prefere a utilização da plataforma Moodle? 

Figura 2 – Respostas da Questão 1 
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Quando questionados se tiveram maior facilidade em 
aprender os conteúdos através da plataforma Moodle do que em 
sala de aula, 38% dos alunos responderam que tiveram maior 
facilidade em aprender os conteúdos através da plataforma 
Moodle e 62% responderam que sentem mais facilidades em 
aprender os conteúdos em sala de aula, como ilustrados na Figura 
3. 

Questionário 2 - Você teve maior facilidade em aprender os 
conteúdos através da plataforma Moodle do que em sala de aula? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Respostas da Questão 2 

Quando questionados sobre qual local foi realizado a 
maior parte do acesso ao ambiente Moodle, 31% dos alunos 
responderam que realizaram a maior parte do acesso ao Moodle 
da própria escola, 41% responderam que a maior parte do acesso 
foi realizada em casa e 28% realizaram a maior parte do acesso ao 
ambiente foi realizada de outros lugares, como ilustrado na Figura 
4. 

 Questionário 3 - A maior parte do acesso ao ambiente Moodle foi 
realizado de que local? 

Figura 4 – Respostas da Questão 3 

Quando questionados se a comodidade oferecida, fez 
com que os alunos tivessem maior interesse em participar da 
Progressão Parcial, 66% responderam que tiveram maior interesse 
em participar da Progressão Parcial pela comodidade oferecida 
pela plataforma e 34% responderam que a comodidade não fez 
com que tivessem maior interesse em participar da Progressão 
Parcial, como ilustrado na Figura 5. 

Questionário 4 - Dentro do programa de Progressão Parcial na 
Escola América Sarmento, uma das vantagens de utilizar a 
plataforma Moodle é proporcionar comodidade a seus usuários, 
por tratar-se de um ambiente de aprendizagem disponibilizado em 
nuvem, ou seja, o usuário tem livre acesso de qualquer lugar, 
desde que possua acesso a Internet. Essa comodidade oferecida, 
fez com que você tivesse maior interesse em participar da 
Progressão Parcial? 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Respostas da Questão 4 

Quando questionados se preferem fazer a Progressão 
Parcial utilizando a Plataforma Moodle ao invés de fazer de forma 
presencial com o método tradicional de ensino, 31% dos alunos 
responderam que preferem utilizar o Moodle para realizar a 
Progressão Parcial e 69% responderam que preferem utilizar o 
método tradicional de ensino, como ilustrado na Figura 6. 

Questionáro 5 - Você prefere fazer a Progressão Parcial utilizando 
a Plataforma Moodle ao invés de fazer de forma presencial com o 
método tradicional de ensino? 

Figura 6 – Respostas da Questão 5 

Os professores participantes da Progressão Parcial 
foram convidados a responder um outro questionário, também 
sem a necessidade de identificação, com a função de avaliar a 
nova metodologia de ensino utilizada, permitindo aferir se os 
objetivos da disciplina foram atingidos, se as estratégias 
metodológicas foram adequadas, entre outras questões. Dos 8 
professores, 7 responderam o questionário. 

Quando questionados se tiveram dificuldades na 
utilização e interação com a plataforma Moodle, 71% dos 
professores responderam que apresentaram dificuldade na 
utilização e interação com a plataforma Moodle e 29% 
responderam que não apresentaram dificuldade na utilização e 
interação com a plataforma, como ilustrado na Figura 7. 

Questionário 6 - Teve dificuldade na utilização e iteração com a 
plataforma Moodle? 

Figura 7 – Respostas da Questão 6 

Quando questionados se a utilização da plataforma 
Moodle na Progressão Parcial é mais viável do que o método 
tradicional de ensino, 100% dos professores responderam que 
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sim, a utilização da plataforma Moodle na Progressão Parcial é 
mais viável do que o método tradicional de ensino, como ilustrado 
na Figura 8. 

Questionário 7 - Em sua opinião, é mais viável a utilização da 
plataforma Moodle na Progressão Parcial do que o método 
tradicional de ensino em sala de aula? 

Figura 8 – Respostas da Questão 7 

Quando questionados se a avaliação dos alunos 
utilizando essa nova metodologia de ensino permite aferir se os 
objetivos da disciplina foram atingidos, 100% professores 
responderam que sim, a avaliação dos alunos utilizando essa nova 
metodologia de ensino permite aferir se os objetivos da disciplina 
foram atingidos, como ilustrado na Figura 9. 

Questionário 8 - Você prefere que a realização da Progressão 
Parcial seja feita utilizando a Plataforma Moodle ao invés de fazer 
de forma presencial com o método tradicional de ensino? 

 

Figura 9 – Respostas da Questão 8 

Após a conclusão de todas as atividades distribuídas no 
programa de semanas na plataforma Moodle, o aluno faz uma 
avaliação presencial para validar e concluir o programa de 
progressão parcial. Concluído o curso e restando disciplina em 
dependência, a expedição do certificado ou diploma, não será 
realizada, somente após a eliminação da disciplina em 
dependência. Sendo a Progressão Parcial aplicada de forma anual 
para o Ensino Médio Regular e semestral para o EJA. A matrícula 
na progressão parcial é realizada conforme previsto no regimento 
escolar da instituição de ensino. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Utilizar novas tecnologias no ensino, não significa que o professor 
será descartado ou se anulará do processo de ensino e 
aprendizagem, pelo contrário, o papel do professor continua 
sendo fundamental na mediação do aprendizado, necessitando de 
uma dedicação até maior do que no ensino presencial, pois precisa 

produzir material diferenciado e adequado a ser utilizado em 
ambiente virtual de aprendizagem como no caso da plataforma 
Moodle utilizada no desenvolvimento desse trabalho. Esse 
torneou-se um dos pontos negativos na realização do trabalho, 
pois faltou comprometimento por parte dos professores 
envolvidos, onde os mesmos não cumpriram com o cronograma, 
além de não postarem as atividades no período estipulado, quando 
lhes foi apresentada uma nova solução e data para a postagem do 
material, ainda atrasaram a entrega do material produzido, 
atrasando o andamento dos trabalhos. 

O material produzido pela maioria dos professores não passou de 
mera transcrição do método tradicional de ensino, alguns 
chegaram a citar capítulos de livros a serem estudados para 
resolução das atividades, não indicaram fontes de pesquisa na 
Internet, não postaram vídeos e mal utilizaram os recursos 
oferecidos pela plataforma Moodle. 

Os professores deveriam acompanhar as atividades realizadas 
pelos alunos, ficar disponíveis em datas e horários marcados para 
tirar dúvidas pelo chat ou fórum, além de avaliar todos os 
trabalhos, atividades e lançar as notas das atividades que não 
podem ser programadas no sistema para dar a nota 
automaticamente, como questões dissertativas, mas não foi o que 
ocorreu. Apenas a disciplina de Língua Portuguesa cumpriu com 
o previsto e foi a única que avaliou as atividades dos alunos 
realizadas no Moodle e entregou as notas. 

Para que a realização do trabalho fosse realmente efetiva, deveria 
ter ocorrido um trabalho em equipe com comprometimento de 
todas as partes envolvidas. Necessitando de professores com um 
perfil e visão inovadora, que tivessem realmente vontade e 
disposição para fazer as coisas darem certo, com mente aberta 
para buscar e aprender novas metodologias de ensino, se atualizar, 
cumprir prazos, entre outras qualidades que um licenciado deve 
ter para realizar um bom trabalho nos dias atuais. Deveria ter um 
investimento maior para aumentar a velocidade da Internet das 
escolas públicas para que projetos como esse, pudessem ser 
levados à frente sem muitos transtornos. Um controle e 
acompanhamento maior dos gestores e coordenadores 
pedagógicos para um bom andamento e viabilização da utilização 
de novas tecnologias na escola. 
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ABSTRACT 
The present work describes a quantitative study about the use of a 
Learning Management System (LMS) by the professors of a 
distance learning course focused on the supervision of the 
students’ undergraduate thesis writing.  Data about the logs of 34 
professors inside Moodle were collected. After pre-processing the 
data, a series of statistical methods were performed in order to 
observe the different aspects related to the access of these 
professors on the LMS during the course. It was possible to 
observe that the average number of interactions per student per 
professor is directly associated to the number of students 
supervised by the professors. Moreover, it was also possible to 
observe that the two forms of interaction available (synchronous 
and asynchronous) did not present significantly differences with 
relation to the average number of interactions per student per 
professor.  
RESUMO 
O presente trabalho apresenta um estudo quantitativo sobre a 
utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem por 
professores orientadores dentro de uma disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) oferecida na modalidade à distância.  
Foram coletados registros de acesso de 34 professores dentro da 
sala virtual no Moodle. Após um pré-processamento dos dados, 
uma série de análises estatísticas foram realizadas para observar 
diferentes aspectos relacionados ao acesso desses professores 
durante a disciplina. A partir dessas análises foi possível observar 
que o número médio de interações por aluno por professor está 
associado à quantidade de acadêmicos orientados por eles.  Ainda, 
observou-se também que as estratégias de orientação síncrona e 
assíncrona não apresentaram diferenças significativas com relação 
ao número médio de interações por aluno por professor.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer Uses in Education]:  Computer Uses in 
Education – Distance Learning 

Termos Gerais  
Measurement, Management  

Keywords 
EAD, Trabalho de Conclusão de Curso a Distância, Moodle, 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Teaching Analytics.  

1. INTRODUÇÃO 
A Educação a Distância (EAD) no Brasil teve sua expansão 
marcada pela implantação do programa Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) em 2006 [1]. Ao longo desses 8 (oito) anos de 
existência da UAB, a EAD vem se consolidando como uma das 
alternativas para a expansão da educação superior em diversas 
regiões do país, atendendo a aproximadamente 268.028 matrículas 
(aproximadamente 171.084 em cursos de graduação) espalhadas 
em mais de 636 polos presenciais [2].  A EAD no Brasil vem 
também alcançando bons índices de desempenho no ENADE 
(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), muitas vezes 
iguais e ou até mesmo superiores aos dos cursos de graduação 
presenciais [3].  

A EAD está sendo encarada pelo governo federal como 
estratégica para a democratização e interiorização do ensino 
superior no Brasil, e já existe uma proposta do Ministério da 
Educação (MEC) para a criação de uma Universidade Federal a 
Distância do Brasil [4] que unificaria as diversas iniciativas já 
existentes da UAB em uma única Universidade, a exemplo do que 
já acontece em outros países, como por exemplo, Espanha 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia1), Reino Unido 
(The Open University2) e Holanda3 (Open Universiteit 
Nederland ).   

As diferentes Universidades que participam da UAB possuem 
estratégias diferentes na execução de seus projetos, tanto no que 
se refere ao formato administrativo em que a EAD se estrutura na 
instituição, como também nos modelos pedagógicos adotados em 
seus cursos. Nessa miríade de possibilidades de trabalho em uma 
área ainda em consolidação e formação, cada instituição precisa 
estabelecer também seus parâmetros de qualidade nessa 
modalidade de educação e conhecer profundamente todos os 

                                                                 
1 www.uned.es 
2 http://www.open.ac.uk/ 
3 http://www.ou.nl/web/english 
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aspectos que envolvem a execução de suas atividades. Os 
fomentos fornecidos pelo governo federal, por meio da CAPES, 
para implantar e administrar os cursos a distância dentro da UAB 
obedecem a um cálculo orçamentário detalhado baseado no 
número de acadêmicos matriculados em cada turma assim como 
nos diversos tipos de atividades acadêmico-administrativas 
existentes nos cursos, como por exemplo: desenvolvimento de 
materiais didáticos, supervisão/coordenação de estágios,  
orientação/coordenação de trabalhos de conclusão de curso, apoio 
acadêmico, entre outras.  Ainda que as instituições possuam esse 
parâmetro importante para embasar seus planejamentos 
administrativo e pedagógico, é necessário também buscar novos 
parâmetros que possam ser contrastados com esses primeiros e 
que sejam baseados nas experiências obtidas durante a execução 
das atividades que hoje já acontecem. 

O presente trabalho tem como objetivo iniciar a construção desse 
corpo teórico baseando-se em dados quantitativos obtidos por 
meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e durante 
a execução de uma disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) do Curso de Licenciatura em Educação do Campo (CLEC) 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).  Precisamente, o 
foco do trabalho se restringe a analisar diferentes aspectos das 
interações dos professores orientadores ao longo do seu trabalho 
na orientação dos TCCs de seus acadêmicos. A disciplina de TCC 
do CLEC está localizada no último período do curso e possui uma 
carga horária total de 136 horas/aula executadas em 10 semanas. 
É possível encontrar na literatura outros trabalhos também 
voltados para a análise da execução de disciplinas de TCC à 
distância.  Entretanto, a grande parte desses trabalhos apresenta 
uma metodologia normalmente qualitativa e baseada em 
questionários de opinião preenchidos por professores e 
acadêmicos que participaram da disciplina, ou quantitativa, mas 
voltada para a apresentação das taxas de sucesso e reprovação dos 
acadêmicos, como por exemplo em [5]e [6].  

O presente trabalho apresenta uma perspectiva mais quantitativa e 
voltada para a interação dos professores orientadores no Moodle e 
inserida na área que hoje se está denominando de Teaching and 
Learning Analytics. O objetivo aqui é o de analisar as interações 
dos professores orientadores dentro do AVA e descobrir relações 
que possam auxiliar no planejamento futuro de uma disciplina de 
TCC considerando as suas diferentes especificidades.  O restante 
do trabalho está estruturado da seguinte maneira. A seção 2 
apresenta a organização da disciplina de TCC do CLEC dentro do 
AVA (Moodle). A seção 3 descreve a metodologia utilizada no 
presente trabalho, e a seção 4 analisa e discute os principais 
resultados encontrados. As conclusões e algumas possibilidades 
de trabalhos futuros são apresentadas na seção 5.  

2. ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA NO 
MOODLE 
Para a execução da disciplina de TCC foram criadas duas salas 
virtuais, sendo elas: Sala de Orientação, e Sala dos Orientadores. 
Nesse trabalho apenas a Sala de Orientação é abordada. 

A Sala de Orientação estava destinada a interação entre os 
orientadores e os acadêmicos, e foi onde o processo de orientação 
de TCC propriamente dito aconteceu. Nessa sala foram 
disponibilizados todos os materiais que explicavam o processo 
pedagógico e gerencial de funcionamento do TCC: ementa, 
conteúdos, cronograma, atividades, avaliação, referencial teórico, 
regulamento, normas ABNT, modelo de pareceres de avaliação. A 

Sala de Orientação foi editada para disponibilizar dois espaços 
principais para interação entre o professor orientador e o 
acadêmico: os Fóruns e os Chats. Os Fóruns foram organizados 
por professor orientador, sendo que de cada Fórum específico de 
um determinado professor estava organizado internamente com 
tópicos identificando os nomes de seus acadêmicos orientados. 
Nesses fóruns, cada professor orientava os seus respectivos alunos 
mediante sucessivas postagens dos capítulos do TCC e seus 
avanços ao longo do processo. Também foram disponibilizadas na 
Sala de Orientação espaços para chats (bate-papos) por professor 
orientador com o intuito de uma vez por semana ocorrer uma 
comunicação síncrona, com horários previamente agendados com 
os alunos. 

3. METODOLOGIA 
Esse trabalho foi realizado a partir das seguintes etapas: 1) 
recolhimento dos dados de acesso dos orientadores no Moodle; 2) 
pré-processamento dos dados; e 3) Análise dos dados 
processados. 

3.1 Coleta dos Dados 
Foram recolhidos os logs de acesso dos 34 professores 
orientadores na sala virtual criada para a disciplina no Moodle.  
Ao todo, os 34 professores orientaram 196 acadêmicos durante 
um período de 10 semanas gerando arquivos de log com um total 
de 63.066 registros na Sala de Orientação. Um registro aqui 
significa uma linha no arquivo de log representando um 
determinado tipo de interação que o usuário realizou no Moodle. 
Em um único acesso ao Moodle um usuário pode realizar várias 
atividades distintas.  A Tabela 1 apresenta o formato dos arquivos 
de log coletados (valores recolhidos em cada registro).  

Tabela 1. Formato dos arquivos de log 

Campo Comentários  

Curso Sala virtual acessada (Sala de Orientação, ou 
Sala dos Orientadores) 

Data Data e hora do acesso ao Moodle 
Endereço 

IP Endereço IP da máquina onde ocorreu o acesso 

Nome Nome do orientador 

Ação 

A ação representa o tipo de interação que o 
orientador realizou no ambiente. Nesse trabalho 
as ações existentes nos logs foram basicamente 

as seguintes: 1) Visualização da tarefa do 
acadêmico e do envio da mesma, atualização da 

nota do acadêmico com base na tarefa; 2) 
Visualização e participação no bate-papo 

(chat); 3)Visualização e Inclusão de posts em 
fóruns; 4) Visualização de recurso;  5) 

Visualização de curso; e 6) Visualização de 
usuário. 

Informação Atividade específica que foi acessada, ou 
acadêmico com a qual a interação foi realizada. 

Com relação ao número de acadêmicos orientados, os professores 
orientadores podem ser divididos em 4 (quatro) grupos distintos, 
sendo eles, professores que orientaram: 1 (um) acadêmico, 2 
(dois) acadêmicos,  8 (oito) acadêmicos, e 10 (dez) acadêmicos. 
Essa diferença bem marcada entre o número de orientandos se 
deve ao fato de que alguns professores orientadores foram 
selecionados via Edital em que se estabelecia as quantidades de 8 
e 10 orientandos para o período de 10 semanas e com dedicação 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

537

exclusiva a atividade de orientação,  enquanto outros professores 
que já atuavam em outras disciplinas do curso receberam um 
número mais reduzido de acadêmicos (1 ou 2) considerando que 
não dedicariam seu tempo da bolsa (20 horas semanais) 
exclusivamente para tal. 

3.2 Pré-Processamento dos Dados 
Um script em Python foi desenvolvido para agrupar os diferentes 
valores existentes no campo Ação constantes na Tabela 1 de 
acordo com a atividade principal da mesma. Dessa forma, as 
diferentes ações executadas em um mesmo tipo de atividade foram 
agrupadas em somente uma atividade principal, por exemplo, as 
atividades de visualização da tarefa, de envio da tarefa e de 
atualização da nota do acadêmico com base na tarefa foram 
agrupadas em uma única ação denominada Tarefa. As cinco 
atividades principais resultantes foram: 1) Tarefa, 2) Fórum, 3) 
Chat, 4) Curso, 5) Recurso, e 6) Usuário. A Tabela 2 apresenta 
alguns exemplos de valores originais do campo Ação e as 
categorias em que foram agrupadas.  

Tabela 2. Exemplos de valores contidos no campo ação 

Valor Original do Campo Ação Nova Categoria 
Criada 

assignment view 
(http://moodle.ufpel.edu.br/clec/mod/assi
gnment/view.php?id=2287) 

Tarefa 

forum add post (http://moodle.ufpel. 
edu.br/ clec /mod/forum/ discuss. 
php?d=1847&amp,parent=50480) 

Fórum 

chat talk (http://moodle.ufpel.edu.br/clec/ 
mod/chat/view.php?id=2380) 

Chat 

course view (http://moodle.ufpel.edu.br/ 
clec/course/view.php?id=42) 

Curso 

resource view 
(http://moodle.ufpel.edu.br/ 
clec/mod/resource/view.php?id=2215) 

Recurso 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
O número médio de interações por orientador por acadêmico foi 
calculado a partir da soma de todas as interações do orientador 
NA sala virtual pelo número de alunos orientados por ele.  O 
número aproximado de interações por professor por aluno variou 
muito por pessoa e não apresentou uma distribuição normal. Em 
média, cada orientador realizou aproximadamente 453 interações 
por aluno na Sala de Orientação (45,3 por aluno por semana), com 
um alto desvio padrão (371,85) demonstrando a grande assimetria 
ocorrida no número médio de interações por aluno por professor. 
A Figura 1 ilustra essa assimetria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 1. Distribuição de probabilidade para a média de 

interações por aluno  
Como é possível ver na Figura 1, existe uma clara concentração 
na parte esquerda do gráfico, indicando que a maioria dos 
orientadores tende a interagir menos (entre o número mínimo e 
médio de interações) e alguns poucos orientadores tendem a 
interagir mais (entre o número médio e o número máximo de 
interações).  

4.1.1 Interações por categoria de ação 
A Figura 2 apresenta a média de interações dos orientadores por 
acadêmicos orientados.  

 

Figura 2. Número médio de interações dos orientadores 
por acadêmico para cada tipo de ação (Sala de 

Orientação) 
Como pode ser visto na Figura 2, as duas ações mais frequentes 
são as relacionadas ao processo de orientação propriamente dito 
(interação direta entre orientador e acadêmico), ou seja, a 
utilização dos fóruns como espaços de orientação 
individualizados (aproximadamente 167 por aluno, representando 
37% do total) e dos chats (134 por aluno, 30% do total). Ainda, 
16% das interações dos orientadores no ambiente estavam 
relacionadas à visualização do curso e 13% ao controle das tarefas 
dos acadêmicos.   

4.1.2 Relações com o Número de Orientandos 
Considerando que os professores orientadores que participaram da 
disciplina de TCC orientaram quantidades diferentes de alunos, 
foi realizada também uma análise para verificar se essa quantidade 
tem alguma relação com o número médio de interações por aluno. 
Tendo em vista que esse número médio não seguia uma 
distribuição normal, um teste de Kruskal-Wallis foi realizado para 
verificar a existência de diferença entre as medianas dos números 
médios de interações por aluno na Sala de Orientação. O teste 
apresentou diferença estatisticamente significante entre as 
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medianas do número médio de interações dos professores que 
orientaram apenas 1 acadêmico para as medianas dos demais 
grupos (Orientadores de 1 aluno, 2 alunos, 8 alunos e 10 alunos) a 
um nível de significância de 95% .  

 
Figura 3. Notched box-plots do número médio de interações 

por acadêmico orientado  
Como é possível observar pela Figura 3, existe uma tendência de 
diminuição do número médio de interações por aluno à medida 
que o número de alunos orientados pelo professor orientador 
aumenta. Essa tendência de aumento é mais forte para o grupo de 
orientadores que possuem 1 (um) orientando.  

4.1.3 Chat versus Fórum na Sala de Orientação 
Um último experimento foi realizado para avaliar as diferenças 
nas médias de interações por aluno entre as categorias de ações 
Chat e Fórum na Sala de Orientação. Um teste de Mann-Whitney 
(Wilcoxon) foi rodado para verificar se as medianas das duas 
categorias de ações apresentavam diferenças significativas, e um 
teste de Kolmogorov-Smirnov foi realizado para verificar se 
existia diferença entre as distribuições. A Figura 4 e a Figura 5 
apresentam as visualizações dessas análises.  

 
Figura 4. Histogramas para as médias de interações por aluno 

nas ações Chat versus Fórum  

 
Figura 5. Notched box-plots do número médio de interações 
por acadêmico nas ações Chat e Fórum (Sala de Orientação) 

 
Os testes indicaram que não existe diferença significativa a um 
nível de confiança de 95% entre as medianas e as distribuições de 
ambas as amostras. Isso significa dizer que os trabalhos de 
orientação síncrono (Chat) e assíncrono (Fórum) podem ser 
considerados de igual relevância dentro da execução dessa edição 
da disciplina.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho apresentou um estudo quantitativo das 
interações realizadas em uma sala virtual por professores 
orientadores em uma disciplina de TCC. As análises estatísticas 
realizadas apontaram 2 (dois) principais aspectos sobre a 
interação dos professores. A primeira descoberta relevante é a 
relação direta entre o número de acadêmicos orientados e a média 
de interações dedicadas por aluno por professor. De acordo com a 
análise, quanto maior o número de acadêmicos orientados, menor 
é o número médio de interações dedicadas pelo professor aos 
alunos. A segunda conclusão relevante obtida é a não existência 
de diferenças significativamente relevantes entre o número médio 
de interações por aluno no Chat e no Fórum, ou seja, ambas as 
ferramentas de orientação foram utilizadas em pé de igualdade 
pelos orientadores, demonstrando igual importância no processo 
de orientação do TCC. Como trabalhos futuros, pretende-se 
incluir nas análises a quantidade de horas dedicadas por cada 
professor no processo de orientação e contrastar as mesmas com 
as ações de interação no ambiente.  
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ABSTRACT 
Often these students do not have a physical space that supports 
the development of practices required by the discipline, or the 
lack of equipment or lack of time for the high demand of students 
in institutions. In this context, this paper presents a virtual 
laboratory for teaching computer networks embedded in a virtual 
learning environment, allowing the validation of the scenarios 
created by the scripting language OTCL for NS2. 

RESUMO 
Muitas vezes os alunos não contam com um espaço físico que dê 
suporte ao desenvolvimento das práticas exigidas pelas 
disciplinas, seja pela falta de equipamentos ou por falta de 
horários para a grande demanda de alunos nas instituições. Neste 
contexto, este artigo apresenta um Laboratório Virtual para o 
ensino de redes de computadores inserido em um ambiente virtual 
de aprendizagem, permitindo a validação dos cenários criados por 
meio da geração de scripts na linguagem OTCL para o NS2. 

Categories and Subject Descriptors 
K3.1 [Computers and Educations]: Laboratórios Virtuais, 
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e Network Simulator 
2. 

Keywords 
 Laboratório Virtual, Ensino de Redes de Computadores, NS2, 
Sistemas Multiagentes. 

1. RESUMO EXPANDIDO 
O sistema educacional tem caminhado rumo a novas 
possibilidades para o enriquecimento das técnicas de ensino e 
aprendizagem, visando sempre o bom desenvolvimento do aluno 
[1]. 

Em áreas do conhecimento que demandam muitas atividades 
práticas, como a ciência da computação, engenharia, física e 

química, o uso de laboratórios é um componente essencial do 
currículo. A combinação da teoria com as atividades práticas é um 
elemento de grande importância para que ocorra um aprendizado 
efetivo [2]. 

Para o ensino efetivo do tema de redes de computadores a 
utilização desses laboratórios proporciona uma visão geral dos 
principais protocolos, configurações de enlaces e diferentes 
topologias. Traz características de cenários possíveis de serem 
configurados em um ambiente real como: localizar o estudante 
sob a pilha de protocolos; visualizar as características de hosts, 
enlaces e portas; analisar o comportamento dos periféricos em 
diferentes topologias e cenários de redes [5]. 

Nesse contexto, este artigo apresenta um Laboratório Virtual para 
simulação no Moodle (LVRC), utilizando o NS2 para dar apoio 
às práticas da disciplina de redes de computadores. 

Utilizando HTML5 e framework jQuery, o laboratório visa 
atender a um público tanto de ensino presencial quanto aos alunos 
de cursos à distância. 

O LVRC possibilita ao aluno a criação, graficamente, de cenários 
de redes e posteriormente executá-los com o NS2. Permitindo 
assim a configuração de um cenário completo utilizando uma 
interface amigável com o princípio de arrastar e soltar. Para isso, 
os cenários gráficos são transformados em scripts OTCL que são 
repassados ao NS2 por meio de dois agentes reativos [6], como 
ilustra a figura 1.  

O Modular Obejct-Oriente Dynamic Learning Environment 
(Moodle) é um sistema de código aberto destinado ao 
gerenciamento de cursos. Este AVA possibilita a disponibilização 
de conteúdo como textos, imagens, vídeos e áudios, além de 
permitir a criação de exercícios, questionários e uma série de 
outros recursos.  

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
TISE 2013, December 9–11, 2013, Porto Alegre, RS, Brazil. 
Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 
 

Figura 1. Arquitetura básica do LVRC. 
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Em função de características como estas, o Moodle caracteriza-se 
como um dos sistemas mais utilizados no apoio ao ensino em 
cursos de EaD [7]. A portabilidade do Moodle é outra de suas 
características fortes.  O ambiente pode ser utilizado nas 
plataformas: Unix, Linux, Windows, Mac OS e outros sistemas 
que suportem PHP [6]. Além disso, está disponível em 223 
idiomas e disponibiliza uma Application Programming Interface 
(API) [7], com uma série de recursos para autenticação de 
usuário, manipulação de banco de dados, entre outros. 

O LVRC é utilizado como um bloco (block) no Moodle, ou seja, o 
Moodle tem uma estrutura modular, em que cada bloco tem um 
conteúdo específico que pode ser editado ou adaptado às 
necessidades do autor (Ex.: Calendário, Login, Usuários online, 
etc.). 
O professor faz o download do LVRC e o extrai para a pasta 
moodle/blocks. Após a extração do bloco LVRC para a pasta 
blocks, o professor faz a adição do bloco para o curso de redes, 
como ilustra a figura 2. 
 

 
Figura 2. Adicionando bloco LVRC ao Moodle 

 
A figura 3 ilustra o LVRC inserido no Moodle. O aluno conta 
com equipamentos como host, hub, switch, roteadores, servidores, 
entre outros que são comuns nas práticas desenvolvidas em um 
ambiente real. 

 

 
Figura 3. LVRC inserido no Moodle 

Após a confecção do cenário, o aluno escolhe a opção “Gerar 
Script” que irá gerar automática o script na linguagem OTCL para 
ser repassado ao agente servidor por meio de um agente cliente, 
como ilustra a figura 4. 

 

 
Figura 4. Gerando script OTCL 

O LVRC é um espaço virtual, que funciona como Laboratório 
Virtual para o ensino de redes de computadores, que faz uso do 
simulador NS2 para validação dos cenários de redes criados pelos 
alunos. O NS2 foi desenvolvido pela Universidade de Berkeley 
utilizando as linguagens de programação OTCL e C++, o Network 
Simulator 2 (NS2) é uma ferramenta dirigida a eventos e trabalha 
simulando vários tipos de redes TCP/IP.  

O NS2 Suporta diversos tipos de tráfegos e pode ser totalmente 
configurada para se adequar a vários tipos de cenários [8]. O 
simulador oferece suporte a um grande número de tecnologias de 
rede (com e sem fio), com diferentes cenários, diversos 
escalonadores e políticas de fila, com apresentação de dados 
estatísticos da simulação [8]. Utiliza duas linguagens de 
programação para criação dos cenários, a C++ mais robusta para 
manipulação de bytes, pacotes e para implementar algoritmos que 
rodem um grande conjunto de dados, e a OTCL para criar o 
modelo da simulação. 

A figura 5 ilustra a arquitetura básica do NS2. É informado um 
script na linguagem OTCL, o arquivo é interpretado e, 
posteriormente, é gerado um trace para ser executada com o 
visualizador gráfico externo Network Animator (NAM) [8]. 

 

 
Figura 5. Arquitetura básica do NS2 

Apesar das características positivas do NS2, o mesmo não possui 
uma interface amigável ao usuário. Dessa forma, para evitar que o 
aluno fique preso à linguagem de especificação utilizada pelo NS2 
na criação dos elementos que compõem a rede, o LVRC 
proporciona ao aluno a geração automática de scripts na 
linguagem OTCL para serem executados com o NS2 [8].  

Dessa forma, com o LVRC, o aluno tem a possibilidade de 
configurar um cenário completo utilizando uma interface 
amigável com o princípio de arrastar e soltar. 
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A integração do LVRC com a ferramenta NS2 é feita com a 
utilização de dois agentes reativos [6], um no lado cliente que fica 
encarregado de ler e repassar os scripts gerados pelo usuário no 
LVRC, e outro agente no servidor, que recebe os scripts enviados 
pelo agente cliente para ser executado no NS2. 

Em seguida, de posse dos resultados da simulação, o agente 
servidor envia um status de ok para o agente cliente, que por fim 
executa a simulação no browser do aluno. Essa comunicação pode 
ser vista na figura 6. 

 
Figura 6. Comunicação entre os Agentes e o NS2 

A utilização de laboratórios virtuais para o ensino de redes de 
computadores contribui bastante com o desenvolvimento das 
atividades laboratoriais.  

Quando inserido em um AVA possibilita aos alunos a realização 
de práticas mesmo quando estes não estão dentro das instituições 
de ensino, contribuindo assim tanto com o ensino presencial como 
o ensino a distância. 

Dessa forma, como resultados iniciais, o aluno utilizando o 
LVRC, destacam-se as seguintes vantagens: criação de topologias 
com inserção de nós e enlaces; configuração de tráfego com os 
protocolos TCP e UDP; configuração de aplicações FTP e Telnet; 
simulação de roteamento unicast e multicast; simulação de redes 
LANs, MANs e WANs; simulação dos cenários confeccionados 
sem intervenção do NAM; e configuração de protocolos de redes 
wireless. 

O trabalho apresentado traz ainda para o aluno um ambiente 
atrativo e com baixo custo na implantação. Facilitando o 
aprendizado prático da disciplina de redes de computadores e a 
utilização do NS2 por meio da geração de scripts na linguagem 
OTCL. 

Espera-se em versões futuras utilizar mais recursos do simulador 
NS2, possibilitando a criação de outros cenários, como 
simulações de ambientes de redes de sensores sem fio e, também, 
à utilização do LVRC com um grupo de alunos. 
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ABSTRACT 
In this paper we analyze data from a partial doctoral research 
whose main interest is to investigate the development of logical-
mathematical reasoning. For this, the data were collected with a 
classroom from a public school. Thereafter, we will analyze the 
use of logical operations of Negation, Conjunction and 
Disjunction starting Scripts produced by students and dialogues 
with their teachers. 

RESUMO 
Nesse trabalho  são  analisados dados parciais de uma pesquisa de 
doutorado que tem como principal interesse investigar o 
desenvolvimento do raciociocínio lógico-matemático. Para isso, 
os dados foram coletados com uma turma de 8ª série de uma 
escola da rede pública. Logo em seguida, serão analisados uso das 
operações lógicas de Negação, Disjunção e Conjunção apartir dos 
Scripts produzidos pelos estudantes e dos diálogos com os 
profesores. Por fim serão feitas as considerações finais sobre tal 
tema.  

Keywords 
Squeak Etoys, algoritmos, lógica, Educação Matemática, Cultura 
Digital. 

1. INTRODUÇÃO 
Nesse trabalho serão apresentados e analisados dados parciais de 
uma pesquisa de doutorado que tem como principal interesse 
investigar o desenvolvimento do raciociocínio lógico-matemático 
dos estudantes através do uso do software Squeak Etoys. A 
proposta de tal pesquisa emerge do desejo de investigar como se 
dá a aprendizagem de matemática no contexto de cultura digital 
[4] ou cibercultura [3]. A partir disso, a utilização do Squeak 
Etoys desponta como uma possibilidade pedagógica interessante, 
visto que, segundo Teixeira, tal software “funciona como um 
simulador de mundos virtuais, onde é possível experimentar, 
reproduzindo fenômenos e processos reais ou inventados” [7].  
Inspirado nas ideias de aprender a aprender de  Paper [6], Allan 
Kay desenvolveu o Etoys para ser um micromundo que permita as 
crianças representar, desenvolver e entender as ideias poderosas 
da matemática e da ciência [5].  

Mas de que maneira se pode aprender matemática com o Squeak 
Etoys? Quais seriam as possibilidades de aprendizagem que seu 
uso promove? Quais questões seriam relevantes para o 
desenvolvimento de uma pesquisa de doutorado?  

Na tentativa de obter indícios que ajudassem a responder tais 
questões foi desenvolvida uma experiência piloto com uma turma 
de oitava série do ensino fundamental de uma escola pública 
federal de Porto Alegre. Nessa experiência um tipo específico de 
matemática se destacou: o raciocínio lógico-matemático. 

Embora o estudo da lógica não faça parte dos currículos 
educacionais brasileiros, tal conhecimento é fundamental para o 
desenvolvimento da própria matemática demonstrativa, das 
ciências, da informática e, segundo as pesquisas de Piaget[2], para 
o próprio desenvolvimento humano. 

No Squeak Etoys, as crianças exploram a lógica, de uma maneira 
mais explícita, através do uso do comando Teste. Tal recurso já 
pode ser utilizado num dos primeiros projetos desenvolvidos com 
as crianças, que é a criação de “carros inteligentes” que dirigem 
sozinhos sobre uma pista e que foram desenvolvidos por Allen-
Conn e Rose [1]. Para isso é necessário criar um algoritmo que 
permita reconhecer quando esse objeto está (ou não) sobre a pista. 
Uma das formas de conseguir tal efeito é criar um sensor virtual 
(ponto verde na frente do carro), que, através do comando Teste, 
aplica uma sentença condicional cada vez que o script é 
executado, como mostra a figura 1 abaixo.  

 
Figura 1: Carro "inteligente" que anda sobre a pista 

Podemos interpretar tal script da seguinte forma: na linha “Testar” 
insere-se a condição a ser testada: “o verde vê a cor rosa”.  Se tal 
condição é verdadeira, ele executará o comando que está na linha 
“Sim”: carro avançar de 5”. Caso contrário, se for falsa, executa-se 
o comando da linha “Não” do Teste: “girar de 5”.   

Sendo assim, o objetivo da pesquisa é compreender como a 
criança faz o uso desse comando nos seus projetos e se apropria 
dessa lógica. Dessa maneira serão apresentados e analisados 
alguns diálogos e algoritmos produzidos por estudantes e 
professores que ajudaram a levantar as primeiras hipóteses em 
relação à tal processo de aprendizagem. 

2. A OPERAÇÃO LÓGICA DA 
DISJUNÇÃO NO SQUEAK ETOYS 
Durante um encontro um estudante solicitou ajuda para resolver 
um problema. Seu projeto era fazer um carro de corrida 
controlável pelos teclados do computador. Para esse tipo de 
programação é preciso criar um Teste para cada tecla que se 
deseja utilizar, como vemos na figura 2 abaixo. 
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Figura 2: Script para controlar o carro com o teclado 

Nessa experiência isso não surgiu de forma espontânea, foi 
preciso indicar aos estudantes que é possível inserir num único 
script quantos Testes se deseja. Na figura 3 abaixo pode-se ver a 
programação realizada pelo estudante. 

 
Figura 3: Script proposto pelo estudante D. 

Pelo script é possível analisar que há dois Testes: um para a tecla 
direcional Up e outro para a tecla direcional Left. O primeiro 
Teste (para a tecla Up) estava programado da seguinte maneira: se 
a última tecla pressionada fosse a tecla Up, o carro avançaria 14 
pixels, se não, giraria 14 graus. Já a programação do segundo 
Teste (para a tecla Left): se a última tecla pressionada fosse a tecla 
Left , o carro giraria -5 graus.  

Supõe-se que a hipótese do estudante era que para fazer tal 
programação era necessário inserir quatro comandos, um para 
cada tecla. Sendo assim, com apenas dois Testes já seria 
suficientes. Porém o estudante não havia percebido que segundo o 
script da figura 32 acima, ao pressionar a tecla Left não estaria 
pressionando a tecla Up, portanto o computador executaria duas 
ações simultâneas: girar -5 e girar 14. Isso é equivalente a girar: – 
5 + 14 = 9. Portanto o movimento resultante era um giro de 9 
graus para a direita. No entanto o professor não tomou 
consciência desses fatos de início, eles só foram percebidos 
durante a conversa com o estudante e que será descrita a seguir. 

Estudante D: – Sôr, dá uma olhada no meu script, ele tá com um 
problema. Professor 1: – Mas me explica o que tu quer que o 
carro faça. Estudante D: – Eu quero controlar o carro com o 
teclado para estacionar ele na garagem. P1: – E como funciona 
esse teste que você criou? Estudante D: – Quando apertar essa 
tecla (indica com seu dedo a tecla direcional Up) carro tem que 
andar pra frente, quando apertar essa tecla (indicando a tecla 
Right), o carro tem que girar para a direita e quando apertar a 
tecla da esquerda ele tem que girar para o outro lado. Essas duas 
estão funcionando (Up e Right), mas eu não entendo o porquê 
que ele gira mais devagar e para o lado errado (para a direita). 
Eu olhei, procurei, mas não consegui entender o porquê disso.  

Num primeiro momento dois fatos chamaram a atenção na sua 
fala: a) Se a sua preocupação era “girar mais devagar”, então o 

estudante não diferenciava (no seu script) que ele havia atribuído 
medidas de giro diferentes: 14°graus para direita e –5° graus à 
esquerda. Avaliou-se que uma pequena conversa iria resolver sua 
principal dúvida. b) Ele havia dito que as teclas Up e Right 
estavam funcionando muito bem, no entanto, ao analisar o script, 
isso não deveria ter acontecido, pois ele não havia programado a 
tecla Right do teclado, apenas as teclas Up e Left. Em função 
disso, foi intrigante o fato de o estudante não perceber que tinha 
um problema no seu script. Será que tal erro não aparecia no 
comportamento do carro? Sendo assim, foi realizada seguinte 
intervenção: 

P1: Vamos analisar o teu script tecla por tecla. Me diz qual a 
condição a ser testada e o que está escrito na condição Sim e 
Não? Estudante D: Se apertar a tecla para acima, o carro vai 
andar para frente 14, mas essa está funcionando. No Sim diz 
para ir par frente e no Não diz para girar 14 para direita. P1: 
Mas você tinha dito que ele iria girar para direita quando 
apertasse a tecla Right? Estudante D: Pois é...(risos), mas o 
importante é que tá funcionando. P1: Ok, mas você entendeu 
porque isso está acontecendo?  Estudante D: Não. P1: Da forma 
que está programado você pode fazer o carro girar para direita 
pressionando qualquer tecla do teclado com exceção da tecla Up.  

Dessa maneira o estudante testou o que o professor havia dito com 
várias teclas. Porém disse que não havia entendido o porquê 
daquilo. Sendo assim o professor lhe explicou o motivo e sugeriu 
que ele criasse um Teste para cada tecla. Ficando isso claro, 
conversou-se sobre o segundo Teste do script. 

P1: – E quanto ao problema do giro, o que faz um carro girar 
mais rápido ou devagar? Estudante D: – O número que se 
coloca, quanto mais alto o número mais rápido ele vai girar e 
quanto mais baixo mais devagar ele gira. P1: – E seu eu diminuir 
esse valor ao ponto de ele ser negativo?Estudante D: – Ah, daí 
ele gira para o outro lado.  P1: – Pois é, e se você quer que ele 
gire para lados contrários, mas na mesma velocidade o que você 
precisa fazer? Estudante D: – Ah, colocar o mesmo valor. Mas já 
fiz isso e não adianta. A: – Tu pode modificar para nós vermos o 
que acontece? 

Abaixo apresenta-se a alteração feita pelo estudante.  

 
Figura 4: Alteração feita pelo estudante D 

Estudante E: – Tá aí, ele para.  

Ao estranhar tal resultado o professor analisou com mais calma o 
script produzido pelo estudante e, assim, tomou consciência da 
composição de ações e percebeu o que estava acontecendo. O 
carro não girava, pois ao pressionar a tecla Left, duas ações eram 
executadas: girar -14 e girar 14, o que é equivalente a girar: –14 + 
14 = 0. Após compreender isso, foi explicado ao estudante o que 
estava acontecendo e ele conseguiu realizar a programação 
desejada.  

A partir desse exemplo pode-se identificar que a necessidade de 
construir um Teste para cada tecla não surgiu de forma espontânea 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

544

na programação dos estudantes, foi necessário a intervenção de 
um dos professores. Supõe-se que isso ocorra, pois tal 
programação exige a realização de uma operação lógica até então 
não utilizada nos scripts produzidos pelos estudantes, a disjunção. 
Pode-se analisar logicamente o script da figura 4 da seguinte 
maneira: o carro irá se movimentar se a última tecla pressionada 
for a tecla Up OU a tecla Down OU a tecla Right OU a tecla Left. 
Basta um desses atributos/ações ser verdadeiro que o objeto 
realizará ação programada.  

Quando um script possui apenas um Teste o objeto executará uma 
ação se a condição for verdadeira ou falsa, ou seja, envolve 
apenas a confirmação de um único atributo. Já quando há mais de 
um Teste a programação envolve a operação entre conjuntos, 
portanto sua complexidade será maior. No caso do script 
produzido pelo estudante (figura 4) a disjunção utilizada 
promoveu a composição de ações realizadas pelo objeto e isso 
dificultou o entendimento tanto do estudante, quanto, 
momentaneamente, do professor. Além disso, para a compreensão 
do script era necessário que o estudante compreendesse a adição 
com números positivos e negativos. Nesse caso a operação lógica 
da disjunção promoveu uma situação interessante para o estudante 
entender as operações matemáticas com números inteiros. De 
certa maneira isso confirma que o Etoys é um micromundo da 
matemática [1].  

3. A OPERAÇÃO LÓGICA DA 
CONJUNÇÃO NO SQUEAK ETOYS 
Durante a experiência os professores ficaram na expectativa se 
nos projetos desenvolvidos pelos estudantes surgiria a 
necessidade de se realizar as outras operações lógicas, em que a 
conjunção era a mais esperada. No entanto não foi observada a 
criação desse tipo de operação lógica, tal fato foi surpresa, pois a 
conjunção é bem comum na programação. Vale ressaltar que não 
foi desenvolvida uma atividade que provocasse tal surgimento, 
visto que um dos objetivos do projeto piloto era identificar o que 
surge de forma espontânea ou quando é necessária a intervenção 
do professor ou de alguém com maior domínio da linguagem de 
programação. O interesse de controlar o carro pelo teclado foi 
proposto pelos estudantes, em função disso foi ensinado como se 
fazia tal tipo de programação. Mas como ficaria uma  
programação em Etoys que envolva a conjunção? 

 
Figura 5: Script com a operação lógica da Conjunção 

 Na figura 5 acima, apresenta-se uma situação na qual tal 
programação é necessária. A situação é a seguinte o rato que está 
passeando pelo mundo deve comer as comidas da cor azul que 
estão na parte cinza do mundo. Para produzir tal efeito ao invés de 
programar o rato para identificar a comida e apagá-la, programa-

se a comida. Tal estratégia foi utilizada em diferentes projetos 
com as crianças, que num primeiro momento, apresentaram certa 
dificuldade em identificar tal inversão, mas que foi superada ao 
longo dos encontros. Essa foi a única maneira que os professores 
conseguiram desenvolver um script para produzir tal efeito.  

Sendo assim, o algoritmo do script “apagar” pode ser descrito da 
seguinte maneira: se o objeto comida estiver sobre a cor cinza E o 
objeto rato, então o objeto comida é apagado. Dessa maneira, ao 
executar os scripts de todas as “comidas” o Teste será executado, 
porém quando o rato se sobrepuser às peças azuis que estão na 
região cinza (transformando as duas condições verdadeiras) tal 
comida irá sumir dando a impressão que foi o rato que a 
encontrou e a “comeu”. 

Embora o grau de complexidade desse tipo de script seja maior – 
o que poderia justificar o fato de tal tipo algoritmo não ter surgido 
nos projetos dos estudantes – a falta da conjunção nos projetos é 
uma surpresa. Diante disso surge a necessidade de investigar com 
mais cuidado como esse processo de construção se dá nas crianças 
que aprendem a programar no Squeak Etoys.  

4. A OPERAÇÃO LÓGICA DA 
NEGAÇÃO NO SQUEAK ETOYS 
Outro aspecto que surpreendeu os professores foi em relação à 
negação, pois foi observado que, com exceção do algoritmo da 
figura 4 os Testes desenvolvidos pelos estudantes não exploravam 
a negação. Dito de outra maneira, ao desenvolver um algoritmo 
fazendo uso do comando Teste do Etoys os estudantes não 
utilizavam a linha Não, apenas a linha Sim, ou seja, as ações dos 
objetos só ocorriam quando a condição do Teste é verdadeira e 
nunca falsa. Como exemplo pode-se analisar todos os Testes 
utilizados na animação Aviação na Pista (Figura 8), nele a linha 
Não está vazia em todos os Scripts.  

 
Figura 7: Jogo da cobra 

Na figura 7 acima temos outro exemplo de script que não faz uso 
da negação, a estudante procurou desenvolver uma versão do 
clássico jogo da cobra. Nesse jogo cada vez que a cobra “come” 
uma comida seu comprimento aumenta, para reproduzir tal efeito 
a estudante desenvolveu o seguinte script: quando o objeto cobra 
sobrepõe o objeto comida esse assume as coordenadas da cobra. 
Dessa maneira ela passa a movimentar-se junto com a cobra. É 
importante ressaltar que esse foi o grande desafio que a estudante 
encarou durante os encontros. Em função disso o jogo da cobra 
não foi concluído, no entanto esse é mais um exemplo em que a 
estudante ficou satisfeita com sua produção mesmo diante das 
dificuldades impostas pela natureza do projeto. 
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Figura 8: Scripts de uma simulação da decolagem de um avião 

Claro que nem em todos os algoritmos a utilização da negação é 
necessária, no entanto torna-se relevante pesquisar quais são as 
situações em que poderia ter sido utilizado e não foi e o porquê 
disso. Segundo Piaget [4] a utilização de tal raciocínio impõem 
maior dificuldade às crianças já que a condição “não ver a cor 
branca” explora o atributo não branco das nuvens coloridas (local 
onde o carro não deve se movimentar). Sendo assim, tal 
programação é logicamente mais complexa para os estudantes que 
aquela do primeiro script. De qualquer maneira, isso evidencia a 
necessidade de investigar as crenças e hipóteses dos estudantes 
em relação à utilização da negação. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Como foi apresentado na introdução desse trabalho, parece 
inevitável estudar o desenvolvimento do raciocinio lógico-
matemático dos estudantes quando se pretende investigar qual 
matemática se pode aprender com o uso do Etoys e ao observar a 
forma como um grupo de estudantes se apropriaram de tal 
software. Para muitos, talvez, tal conclusão seja óbvia em função 
das dificuldades inerentes à aprendizagem de uma linguagem de 
programação. No entanto, não é a dificuldade dos estudantes  que 
incentiva a compreensão de tal desenvolvimento, mas a riqueza de 
interpretações e algoritmos que podem ser desenvolvidos nesse 
tipo de experiência.  

Além do mais, pensa-se que as situações e diálogos que foram 
relatados nesse artigo não sejam novidade para àqueles profesores 
que utilizam o Squeak Etoys nas suas aulas. No entanto, tomar 
consciencia das variáveis que estão envolvidas nesse proceso é 
algo importante e útil para qualquer professor ou pesquisador 
interesado. Como foi visto, o uso do comando Teste impõem 
diferentes níveis de dificuldades, portanto é importante que o 
professor tenha consciência desse fato quando for analisar os 
scripts produzidos pelos estudantes ou ao escolher um exemplo 
para ensiná-los pela primeira vez.   

Ainda em relação aos diferentes níveis de dificuldades presentes 
no uso do comando Teste, foi constatado que a utilização das 
operações lógicas da negação, da disjunção e da conjunção não 
aparece de forma espontânea nessa experiencia. No entanto a 
necessidade de utilizá-las surge naturalmente quando os 
estudantes se propõem  a desenvolver animações, jogos e etc.  

Nesse sentido, foi apresentado que os estudantes não utilizaram a 
negação nas suas produções livres. Portanto é importante 
investigar as crenças e hipóteses dos estudantes em relação à 
utilização da negação. Bem como, torna-se relevante pesquisar em 
quais  situações o uso da Negação é necessário e quais não são. Já 
em relação à Disjunção, foi visto que seu uso no comando Teste 

promove a composição de ações realizadas pelo objeto e isso 
implica maior grau de complexidade. No entanto, como foi visto 
com as operações de números inteiros, há a promoção de 
situações mais interessantes que contribuem para a aprendizagem 
dos estudantes. Por último, nos projetos desenvolvidos pelos 
estudante a operação da Conjunção não foi utilizada. Sendo 
assim, foi apresentado um exemplo de projeto no Etoys onde ela 
fosse necessária. Dessa maneira podemos analisar e identificar 
que o grau de complexidade desse tipo de script também é maior, 
o que poderia justificar o fato de tal tipo algoritmo não ter surgido 
nos projetos dos estudantes. 

Portanto, após analisar tais fatos nessa experiência, tornou-se 
muito importante entender profundamente esse processo de 
aprendizagem. Sendo assim, está em andamento, uma pesquisa de 
doutorado que procura investigar o desenvolvimento do 
raciocinio-lógico a partir do uso do Squeak Etoys.  
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ABSTRACT 
 
The collaborative project "heal that heals" started since 2012. It 
was so successful that it was replicated in 2013. The original idea 
emerged under the name "home remedies" in Panama in 1996. It 
was an initiative led by the collaboration of a group of people 
from different places, with the support of IBM and the IHMC of 
the University of West Florida. 
 
In its new version, the students from two cities in Colombia 
(Medellin y Maicao), interact virtually to reach and construct 
knowledge through collaborating with each other. 
 
The project focuses on the students’ selection of some diseases 
that are common in their communities, and many of the home 
remedies and natural recipes that their grandmothers used for 
healing these diseases. 
 
The students seek to investigate through collaboration about the 
contributions of traditional medicine to health from different 
contexts, cultures, and throughout different times. The students 
compare from physics and chemistry stand points of view to 
determine myths and realities. The results of this process are 
published in a conceptual map based on evidences and resources 
that allows students to enrich them. 
 
RESUMEN 
El Proyecto “Sana que sana”, se inició desde el año 2012 y se 
replicó en el año 2013, debido a sus buenos resultados. Sin 
embargo la idea original surgió con el nombre REMEDIOS 
CASEROS en 1996 en Panamá, liderado por  Quorum: 
Colaboración sin frontera, con el apoyo de IBM y el IHMC de la   
Universidad de West Florida.  
En la nueva versión, los alumnos de dos ciudades de Colombia 
(Medellín y Maicao), interactúan virtualmente, logrando una 
construcción colaborativa de conocimiento. Inicia en el 2012 con 
estudiantes de octavo en la Institución Gabriel García Márquez 
liderado por las docentes Olga Agudelo y Gloria Rios y en la 
Institución Educativa Número Dos La Inmaculada  con 
estudiantes de los grados de sexto y séptimo liderado por la 
docente María Bernarda Díaz, para el año 2013 entra la docente 
Rossanny Rodríguez con los grados decimo y noveno.  
El proyecto se enfoca en la selección que hacen los estudiantes de 
algunas enfermedades comunes en su contexto  y en los 
innumerables  remedios caseros y recetas naturales que las abuelas 
utilizaban para aliviarlos.  Colaborativamente se busca indagar 
sobre  los aportes de la tradición a la salud, desde diferentes 
contextos, culturas y en diferentes épocas, haciendo una 
comparación desde el punto de vista físico y químico, que 
permitirá determinar los mitos y realidades. Los resultados de este 
proceso  se  publican en forma de mapas conceptuales con 
evidencias  y recursos que los enriquecen. En estos ejercicios los 

niños y las niñas desarrollan competencias para la producción 
textual, análisis y selección de una buena información y 
organización de la misma para generar conocimientos en los 
mapas conceptuales. 

Categories and Subject Descriptors 
Experimentación 
 

Keywords:  Trabajo colaborativo, Aprendizaje significativo, 
Mapas conceptuales. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente se han usado remedios caseros y recetas 
naturales para aliviar o curar  las dolencias y enfermedades. 
Pero… ¿se usan los mismos en todas partes?, ¿se han usado los 
mismos siempre?, ¿cómo actúan en nuestro organismo? ¿son 
realmente efectivos? para resolver estas preguntas,  los estudiantes 
organizados en parejas, investigan desde  las instituciones  y fuera 
de ellas con personas que ellos crean que le puedan dar una 
información sobre los remedios caseros, a través de entrevistas, 
preguntas a los ancianos, personas mayores y hacen una 
recopilación de remedios caseros prácticos, con ingredientes 
fáciles de conseguir, para una lista de enfermedades o malestares 
definidos previamente, utilizando libros, herramientas 
tecnológicas, preguntando a sus padres, abuelos, otros familiares 
o amigos. Los estudiantes describen en forma breve cada 
enfermedad, los síntomas, las causas y consecuencias y 
posteriormente los remedios e  ingredientes que se utilizan para 
contrarrestar estos efectos y las formas de aplicación 
desarrollando competencias. para una nueva cultura de la Salud, 
competencias para construir su propio desarrollo y participar de 
manera activa y responsable en su comunidad, respetándose entre 
sí a través de la colaboración.  Después de intercambiar con sus 
compañeros remotos, para notar diferencias y afinidades entre 
regiones, eligen uno de los remedios para analizar sus 
componentes físicos y químicos, determinando sus efectos en el 
cuerpo humano, lo que permite definir mitos y realidades.  
A partir de estos resultados  se construye un mapa conceptual y se 
alimenta con recursos tecnológicos creados por ellos: campañas 
publicitarias, videos, imágenes, recetarios, entre otros, con los 
remedios recopilados para las distintas enfermedades y malestares 
estudiados. Logrando seleccionar y transformar la información 
para generar nuevos conocimientos sobre los remedios caseros.  
 
2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
Participar en un proyecto colaborativo que permita la validación 
de los efectos de los remedios caseros en diferentes contextos, lo 
que les permite el dominio de conocimientos y habilidades  para 
la representación a través de mapas conceptuales y textos escritos 
del aprendizaje obtenido. 
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2.2 Objetivos específicos 
 

• Gestionar información a través de diferentes 
herramientas TIC, apoyando las actividades colaborativas 
propuestas en el proyecto. 

• Demostrar actitudes de liderazgo, tolerancia, respeto, 
concertación y trabajo en equipo como valores indispensables 
en los proyectos colaborativos. 

• Analizar las características físicas y químicas de los 
remedios caseros consultados, validando sus efectos en el 
cuerpo humano. 

• Representar a través de mapas conceptuales el 
aprendizaje obtenido colaborativamente, relacionándolo con 
los conocimientos previos. 

 

3. CONTEXTO 
Ubicada en la zona centro oriental de la ciudad de Medellín, en 
Colombia, La Institución Educativa Gabriel García Márquez, 
atiende los hijos de aproximadamente 1200 familias, el número de 
hijos por familia oscila entre 2 y 6. La mayoría comparte vivienda 
con otras familias, con o sin vínculos de consanguinidad, 
presentándose hacinamiento.  
 

La institución actualmente  ofrece servicios educativos desde 
preescolar hasta 11°, con media técnica incluida, la cual tiene 
convenio con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo que permitirá 
a futuro, gran impacto de tipo educativo y profesional dentro del 
sector. En el momento cuenta con 1.920 estudiantes, 54 docentes.  
 

Por su parte, la Institución Educativa Número Dos Sede  La 
Inmaculada, está ubicada  en el municipio de Maicao en el  
departamento de La Guajira y a 76 Kms de distancia de Riohacha 
en la calle 16 No 13-28, la zona centro, de carácter público y 
mixto.  
 

4. REFERENTE CONCEPTUAL 
Partiendo del contexto de las instituciones educativas Gabriel 
García Márquez y N° 2 La Inmaculada  se  analizan dos temas  
que fundamentan teóricamente el proyecto: las conexiones 
cognitivas y el trabajo colaborativo. El proyecto “Sana que sana” 
surge como punto de confluencia en los nuevos ambientes de 
aprendizaje apoyados en TIC, en donde se destaca el aprendizaje 
significativo como resultado de la gestión del conocimiento de 
manera colaborativa. 
 

Según Salinas [1] los escenarios de aprendizaje podemos situarlos 
en la zona de  tensión entre la tradición didáctica, de donde 
podemos lograr sus fundamentos, y la necesidad de adaptarse a la 
actualidad, lo que supone incorporar cambios metodológicos, en 
algunos casos, condicionados por las características tecnológicas 
de los entornos de comunicación donde se desarrolla el proceso 
didáctico. 
 
 

4.1 Conexiones cognitivas 
Las conexiones cognitivas, hacen referencia al vínculo que se 
genera entre los conocimientos previos y los nuevos 
conocimientos. En este aparte se abordan los aspectos básicos de 
la teoría de la asimilación como base y los mapas conceptuales 
como forma de representación de dichas conexiones.  
 
4.1.1 Teoría de la asimilación. La teoría de la  asimilación de  
Ausubel es una teoría del aprendizaje  basada   en un modelo 
constructivista y cuyo núcleo es el proceso de interacción entre el 
material recién aprendido y los conceptos existentes (Ausubel, 
Novak, Hanesian) [3]- Cuánto más rica sea la estructura cognitiva 
de un sujeto que aprende, más interconexiones relacionales 
logrará entre la nueva información y la que posee. Esas 

interconexiones hacen que el aprendizaje sea significativo, pues es 
cuando se incorpora a estructuras de conocimiento que ya posee el 
individuo y que luego las puede utilizar en otros campos de su 
vida, de acuerdo a sus necesidades o intereses.  
4.1.2 Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales -Novak [4], 
son  la principal herramienta metodológica de la teoría de 
asimilación para determinar lo que el estudiante ya sabe. (Cañas 
Et Al) [5] Los mapas conceptuales son una representación gráfica 
de un conjunto de conceptos y de las relaciones significativas 
entre ellos en forma de proposiciones o frases simplificadas: dos o 
más conceptos ligados por palabras para formar una unidad 
semántica. Los conceptos se organizan de manera tal que generan 
estructuras jerárquicas. 
 
Como punto de partida, los mapas conceptuales usan preguntas de 
enfoque que le dan un sentido global. La navegación de un mapa 
permite mayor control al usuario, pues al no ser lineal ofrece 
alternativas de lectura de acuerdo al nivel de comprensión que  se 
tenga.  
 

Esta manera de representar el conocimiento puede ser enriquecido 
con software que facilitan la creación de mapas propios y que 
además amplían la gama de posibilidades, tal es el caso de Cmap 
tools desarrollado por el Institute for Human and Machine 
Cognition, con el cual los mapas conceptuales son enriquecidos 
con recursos (archivos) que se adjuntan a los conceptos o las 
frases de enlace, posibilidades de grabar el proceso de 
construcción, herramientas para trabajo colaborativo sincrónico o 
asincrónico, herramientas de presentación, alternativas para 
exportar el archivo que se genera, servidores gratuitos para 
almacenar, buscar y compartir los mapas, módulo de comparación 
de mapas, sin contar las herramientas de formato. 
Los mapas conceptuales son usados en las aulas de clase para 
ayudar a los estudiantes a representar sus estructuras cognitivas y 
el conocimiento auto-construido,  identificar procesos de 
investigación,  mostrar resultados de preguntas que han orientado 
el desarrollo de un proceso educativo, interpretar  teorías, 
lecturas, obras literarias, diseñar propuestas, organizar trabajo 
colaborativo. (Novak y Cañas) [6]. Todas ellas pueden 
incorporarse de una forma u otro a las estrategias didácticas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 
Los mapas conceptuales también se han utilizado en todo el 
proceso como elemento dinamizador del trabajo de aula, como 
elemento integrador de diversas áreas  y como estrategia en 
procesos colaborativos. 
 
4.2. Trabajo colaborativo 
 

Se trabaja Colaborativamente cuando cada uno de los integrantes 
de un grupo se encarga de efectuar una tarea específica y por 
último, se articulan todos los esfuerzos en un proyecto o 
presentación final. De otro lado, un trabajo es Cooperativo 
cuando todos los integrantes del grupo realizan en común todas 
las tareas requeridas, Unigarro [7].  De ahí la importancia del 
trabajo colaborativo en este proyecto, los estudiantes toman sus 
responsabilidades individuales sin perder la meta que tienen como 
equipo, que es aprender todos, y lo reflejan cunado de forma 
colaborativa construyen los mapas conceptuales después de haber 
vivido cada una de las actividades como la búsqueda de 
información,  los diálogos y entrevistas con personas mayores 
sobre los remedios casero de alguna enfermedad.  
Los ambientes colaborativos de aprendizaje  buscan promover el 
aprendizaje a través del esfuerzo colaborativo entre estudiantes en 
un determinado contexto educativo, presentando un ambiente que 
enriquece el proceso donde el estudiante interactúa con otros 
colaboradores para solucionar un problema. 
 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

548

Varias teorías del aprendizaje se  aplican en este tipo de 
ambientes, entre ellas las de Piaget, Vygotsky y Dewey. Según 
Unigarro [7], este tipo de metodología preparan al estudiante 
para:  

• Participar activamente en la construcción colectiva. 
• Asumir y cumplir compromisos grupales. 
• Dar ayuda a los demás y pedirla cuando se requiera. 
• Poner al servicio de los demás sus fortalezas individuales. 
• Aceptar los puntos de vista de otros  
• Comprender las necesidades de los demás. 
• Descubrir soluciones que beneficien a todos. 
• Establecer contacto significativo con comunidades que 

poseen culturas diferentes. 
• Contrastar sus actividades y creencias con las de los 

demás. 
• Establecer metas, tareas, recursos, roles, etc. 
• Escuchar crítica y respetuosamente a sus interlocutores. 
• Exponer sus ideas y planteamientos en forma 

argumentada. 
• Aceptar la crítica razonada de parte de otras personas. 
• Ceder ante evidencia o argumentación de peso. 
• Reconocer los créditos ajenos. 
• Negociar lenguaje y métodos. 
• Desarrollar habilidades interpersonales. 
• Familiarizarse con procesos democráticos. 

 

La  creación de ambientes colaborativos y cooperativos 
enriquecidos con TIC, permiten que los miembros de  esos 
equipos de trabajo se encuentran prácticamente en cualquier parte 
del mundo de manera sincrónica o asincrónica, haciendo uso de 
las herramientas tecnológicas para solucionar los retos planteados 
a los participantes en este tipo de actividades. 
 

La creación de ambientes virtuales en entornos educativos está 
transformando la manera de aprendizaje de las nuevas 
generaciones ya que proporcionan un valioso espacio para 
reunirse con sus compañeros. Algunos jóvenes los aprovechan 
con fines educativos, para hacer preguntas sobre la tarea, 
compartir recursos y enlaces, pedir información fuera del aula 
El aprendizaje suele generarse mediante la interacción de sus 
componentes y en entornos de aprendizaje más informales que 
formales. Es algo que la escuela debe retomar e integrar con este 
tipo de herramientas para tener una educación más flexible e 
integradora. 
 

De acuerdo con Zea y otros [8] Cuando se piensa en una 
comunidad educativa virtual, las reflexiones se dan en torno a la 
formulación de espacios constructivos, que sean altamente 
interactivos y colaborativos; que propicien el desarrollo de valores 
y de actitudes positivas frente al mundo; que concluyan en 
respuestas hacia el entorno y que favorezcan la construcción del 
conocimiento.  Estos espacios constructivos  mantienen dinámico 
al usuario en operaciones productivas, comunicativas, de 
construcción y de aprendizaje. Se trata de una interacción que 
produce atención, motivación y ejercicio de la capacidad retentiva 
y la identidad personal y cultural del ambiente en el que se 
interactúa. En este panorama, los referentes reales y cotidianos se 
constituyen en pilares que pueden sostener efectivamente la 
actividad en el espacio virtual, como complemento a la realidad 
del contexto educativo y social. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La experiencia se desarrolló en tres fases: 
 

5.1 Ambientación 
• Sensibilización y convocatoria a otras instituciones. 

• Gestión en la institución, ya que es muy importante que 
las directivas y docentes  tengan conocimiento del 
proyecto. 

• Socialización a los estudiantes haciendo los cambios 
que ellos sugieran  y adaptando al contexto. 

• Organización de equipos de trabajo (Cada equipo debe 
tener estudiantes de diversas escuelas), distribución de 
roles, establecimiento de normas y funciones. 

• Creación de cuentas para el trabajo en línea. 
• Video conferencia para presentación de las escuelas y 

grupos participantes. 
 

 

5.2 Desarrollo 
• Glosario de términos básicos: En un espacio virtual 

(wiki), los estudiantes colaboran para definir términos 
como: Enfermedad, remedio casero, ungüento, botánica, 
recetario... 

• Selección de  las enfermedades que se van a abordar en 
el proyecto: Varicela, colesterol alto, Laringitis, gripa, 
pulmonía, EPOC, faringitis, neumonía, rinitis, mal 
aliento, dolor de garganta,  ronquidos, tos, dolor de 
cabeza, y las enfermedades  que se den  más en los dos 
contextos. 

• Recolección de información sobre la enfermedad 
elegida y los remedios utilizados para contrarrestarla.  

• Búsqueda de información, entrevistas. 
• Trabajo Colaborativo Asincrónico: 

Análisis de los remedios caseros tratando de responder 
las preguntas orientadoras: ¿Cómo actúan en nuestro 
organismo los remedios caseros, naturales y recetas de 
la abuela? ¿Son realmente efectivos? 

• Trabajo Colaborativo sincrónico y asincrónico:  
Textos, videos, imágenes, fotos, otras publicaciones en 
inglés y español. 

• Campaña preventiva de la enfermedad elegida y del 
remedio casero analizado. 

• Elaboración de mapa conceptual con la información 
recolectada y analizada. 

• Elaboración de artículos para el periódico escolar de la 
Institución Gabriel García Márquez, con la participación 
de los estudiantes de  la Institución Número Dos. 

• Organización y publicación de evidencias en el mapa 
conceptual. 

5.3 Finalización   
• Socialización y evaluación parcial  del mapa conceptual 
• Videoconferencia sobre resultados 
• Evaluación y socialización de producto final del 

proyecto 
 

6. METODOLOGIA 
La metodología a implementar es la Investigación Acción 
Participación, donde el estudiante genera nuevos conocimientos a 
medida que va haciendo y aprendiendo a través del análisis 
reflexivo, desde la búsqueda de información y construcción de 
mapas conceptuales; como lo afirma  Kemis (1984) [9] la 
investigación –acción es  “…una forma de indagación auto 
reflexiva realizada por quienes participan (profesorado, 
alumnado, o dirección por ejemplo)” se pretende que el 
estudiante  aprenda indagando e investigando  al construir y 
generar sus propios conocimientos  desde los mapas conceptuales 
sobre los remedies caseros. 
 

La tecnología se plantea como una dimensión transversal en el 
plan de estudios de las dos instituciones, lo que implica la 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

549

integración constante con otras áreas del conocimiento, para éste 
fin se utilizan talleres de integración, consultas, indagación en el 
entorno, observaciones directas, trabajos en grupo, socialización 
de experiencias, elaboración de proyectos y ejecución de los 
mismos, aportes de los estudiantes, explicación del docente, 
diseños en el cuaderno, uso del computador, entre otros. 

•    Clase Constructiva   
•    Clase Colaborativa   
•    Clase Contextualizada   
• Los proyectos pedagógicos  
• Ferias de la ciencia y la tecnología  
• Análisis de situaciones sociales y naturales 

 

 

7.  PRODUCTOS  
Las evidencias del Proyecto se pueden  observar en 
http://sanaquesana.wikispaces.com/ 
http://lamagiadecabalgarconlasticie2maicao.blogspot.com/ 
• Elaboración de entrevistas. (Español) 
• Campañas preventivas (emprendimiento) 
• Validación de los componentes físicos y químicos de los 

remedios (Ciencias, química) 
• Mapa conceptual de cada enfermedad, (Tecnología) 

enriquecida con recursos como: Textos (español), Videos 
(tecnología), Imágenes (artística y tecnología)  

 

Los mapas se pueden observar en el servidor: 
mapas.futurodigital.org, en la carpeta VIVERO- TRABAJO 
ESTUDIANTES- IEGAMAR_  OCTAVO 1, 2 o 3 
 

http://mapas.futurodigital.org/rid=1M2JKF8F3-LF0S4T-
113/KEVIN%20gonzales%20Y%20dahiana%20gomez%208-
3.cmap%20fin.cmap.cmap 
 

8.  RECURSOS 
Para el logro de los objetivos propuestos, el proyecto se apoya en 
los siguientes recursos: 
8.1  Humanos.  Docentes, monitores. 
8.2  Físicos.  Aulas, Salas de cómputo,  Internet, Computadores 
portátiles impresoras, Memoria USB. 
8.3  Didácticos.  Folletos, textos, Software educativo, aplicativos, 
Cmap-tools.  Todos estos recursos nos ofrecen:  Audio, imagen, 
sistemas de ejercitación y práctica, herramientas de 
productividad, espacios virtuales y la Web 2.0 
Contamos con la comunidad virtual encuentros 
http://estudiantesiegamar.ning.com  
http://www.wix.com/agudolga/proyecto, 
https://docs.google.com/document/d/1BA7MjpgDc8Vnt49Y58m9
58ANp_ojfKzkX-gVMoNq38o/edit?hl=es# y los espacios de 
encuentro sincrónico (Skype) 
9.  RESULTADOS 
• Se evidencia trabajo colaborativo, promoviendo la 

construcción colectiva del aprendizaje a través de tareas 
específicas. 

• Se destaca  la interacción de los estudiantes a través de 
actividades organizadas en torno a un contenido o tema 
transversal.  

• Hay buen desarrollo de capacidades, mediante la interacción 
con otras instituciones, aprendizajes vivenciales a través de la 
difusión de realidades culturales.  

• El aprendizaje es  significativo 
• Se evidencian productos concretos y mostrables, 

representados en entrevistas, videos, artículos, imágenes, 
fotografías. 

•   Se observa en los estudiantes liderazgo en los diferentes 
procesos o etapa del proyecto SANA QUE SANA  

 

10.  EVALUACIÓN  
El proyecto es un proceso formativo, donde se observa la 
participación del estudiante, se hace seguimiento de las 
actividades realizadas durante las sesiones de clase y espacios de 
trabajo. 
Permite evaluar de forma reflexiva los conocimientos, aprendizaje 
y desempeños de los estudiantes cuando investigan sobre una 
enfermedad y sus remedios caseros, en busca de ampliar y 
extender aumentar las perspectivas de los temas, apoyándose en 
las TIC. 
11. SUGERENCIAS 
Para obtener mejores resultados en la aplicación de esta 
metodología, se recomienda tener en cuenta que: 
• El objetivo del proyecto debe ser claro para los participantes. 
• Se obtienen mejores resultados si se involucra a docentes de 

las instituciones participantes desde la planeación del 
proyecto. 

• Los proyectos entre instituciones de contextos bien diferentes 
motiva más a los estudiantes. 

• Se deben dar orientaciones sobre el trabajo con mapas 
conceptuales y Cmap Tools, antes de iniciar el trabajo. 

• Las actividades programadas deben incluir  herramientas 
sincrónicas y asincrónicas. 

• El docente debe asumir el rol de guía y permitir la autonomía 
del estudiante. 

 

12. CONCLUSIONES 
• La experiencia es replicable en distintas áreas y grupos y 

también con otras instituciones.  
• Los mapas conceptuales permiten integrar aprendizajes y 

actividades que responden a los contenidos o temas 
transversales. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to apply and study the behavior of 
a teaching model in educational communities set in Mapuche 
areas located at the south of Chile, specifically in Temuco and 
Cañete. The purpose is to characterize intercultural relations 
generated inside of a virtual platform, which is meant to create 
and transmit knowledge as well as to acknowledge the cultural 
richness in these schools, encouraging collaboration through 
knowledge promoters. 

In order to characterize intercultural relations inside this virtual 
platform, this project suggests concepts used by UNESCO (2009) 
[1], such as appropriateness, coexistence and inclusion.  

The purpose is to apply a teaching model based on knowledge 
transmission and study its behavior regarding the concepts 
mentioned above. This way, students will go through every stage 
of the project until they finally create and transmit knowledge, 
involving the aspects seen.  

RESUMEN 
Esta investigación tiene por objetivo aplicar y estudiar el 
comportamiento de un Modelo Pedagógico de Gestión de 
Conocimiento en comunidades educativas, inmersas en contextos 
mapuches ubicadas al Sur de Chile en las localidades de Temuco 
y Cañete. El propósito es caracterizar y analizar las relaciones 
interculturales que se generan dentro de una plataforma virtual, 
destinada a la creación y transferencia del conocimiento y las 
riquezas culturales de estas escuelas, propiciando la colaboración 
a través de redes de colaboración de gestores de conocimiento.  

Para caracterizar las relaciones interculturales que se generarán, 
dentro la plataforma virtual entre las escuelas, se utilizarán los 
vectores propuestos por la UNESCO (2009) [1] para la 
interculturalidad: pertinencia, convivencia e inclusión.  

El propósito es aplicar el Modelo Pedagógico de Gestión del 
Conocimiento y estudiar su comportamiento en base a los 
vectores propuestos. Así, los estudiantes participes del proyecto 
pasarán por cada una de las etapas propuestas por el modelo hasta 
la creación y transferencia del conocimiento apuntando a la 
promoción de la interculturalidad enfocada en los vectores 
mencionados  

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– Collaborative learning, Computer-assisted instruction (CAI) 
Computer-managed instruction (CMI) Distance learning. 

General Terms 
Theory.  

Keywords 
Teaching knowledge models, Intercultural relations, rural schools.  

1. EXTENDED ABSTRACT 
La incorporación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) en educación no es una tendencia nueva y 
los docentes y estudiantes están haciendo uso de éstas. Por ello, 
las escuelas se han visto llamadas a reformular la forma 
tradicional de organizar las experiencias de aprendizaje. Según 
Coll (2008) [2] los procesos de aprendizajes están siendo 
transformados por los medios de comunicación de masa e Internet 
y por espacios formativos virtuales que reducen las limitaciones 
de tiempo y espacio, que tienen un carácter flexible y 
personalizable que posibilitan la interacción de muchas personas 
de distintas culturas.  

Las TIC, como fenómeno cultural, representan una transformación 
de los paradigmas tradicionales de la educación, requiriendo de 
los agentes educativos el desarrollo de nuevas competencias y 
habilidades en torno a sus potenciales usos pedagógicos.  

Al estar la educación en un proceso de inmersión de cambio 
tecnológico, surge la necesidad de que se generen nuevos 
paradigmas con nuevos modelos que puedan abordar de mejor 
forma este cambio profundo al cual se enfrenta el sistema 
tradicional de educación. 
Dentro de los nuevos modelos propuestos para enfrentar esta 
nueva era de las TIC surge el Modelo Pedagógico de Gestión del 
Conocimiento propuesto por Careaga (2008) [3] que busca la 
gestión del conocimiento mediante un circuito de gestión para la 
creación de nuevo conocimiento y su posterior transferencia. 
Esta investigación aborda la aplicación y estudio del Modelo 
Pedagógico de Gestión del Conocimiento, desarrollado en un 
ambiente virtual de aprendizaje, dentro de un contexto indígena 
donde niños de distintas escuelas, distribuidas en las localidades 
de Temuco y Cañete, harán transferencia de sus conocimientos y 
riqueza cultural siguiendo el modelo propuesto. 
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Además, se evidenciará las relaciones interculturales que se 
generan dentro de la red virtual de escuelas, enfocados a la 
promoción de la interculturalidad mediante los vectores de 
Pertinencia, Convivencia e Inclusión que propone la UNESCO 
[1] para el trabajo óptimo en contextos interculturales.  

Para la UNESCO (2005) citado en Hirmas (2008) [4] en su 
artículo 8 de la convención sobre la protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales, la interculturalidad es la 
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la 
posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, 
adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto 
mutuo. 

Otros autores como Rodríguez, et al (2011) [5] definen el 
concepto de interculturalidad como el acercamiento hacia otras 
personas, de otras culturas, de una manera respetuosa 
reconociendo que somos iguales. 

Por lo tanto, la interculturalidad es un proceso de aceptación de 
diferentes culturas, integrando saberes desarrollados a través del 
dialogo. 

En cuanto a políticas interculturales en educación propuestas por 
la UNESCO [1] con el fin de entregar una formación de calidad 
que respete plenamente la identidad cultural de sus estudiantes, se 
dice que se requiere contemplar e incorporar al proceso educativo 
la lengua, la cultura y los métodos de enseñanza tradicionales o 
culturalmente adecuados para la comunicación y construcción del 
saber (Declaración Universal, 2001:Art. 5).  

Hirmas (2008) [4] en su trabajo realizado para 
OREALC/UNESCO, relacionado con la interculturalidad en 
contextos educativos, propone vectores de acción reflejados en los 
tres factores interculturales, citados como “pertinencia, 
convivencia e inclusión”.  

Estos tres factores o vectores facilitadores son los que propone la 
UNESCO [1]  y que se deberían abarcan en un contexto cultural y 
educativo en general.  

La definición de estos vectores inclusivos para contextos 
interculturales en educación hace relación a lo siguiente: 

Pertinencia: implica que cualquier política, programa, actividad, 
etc., debiera ser relevante y significativa al grupo étnico 
involucrado. Aspectos de identidad cultural debieran ser la clave 
para evaluar la significancia del asunto en cuestión. Además, la 
promoción de aspectos de identidad cultural debiera generar 
dinámicas que apunten hacia la valoración de cada actividad 
perteneciente al grupo involucrado, como actividades valiosas y 
significativas. Por último, cada política, programa, etc., debiera 
apuntar a la mejora de aspectos relacionados a la autoestima, 
debido a su reconocida relación en la promoción de identidad 
personal e identidad cultural (Hirmas, 2008, pp. 19-20). [4]  

Convivencia: dícese de las políticas, programas, actividades, etc., 
debieran desarrollar valores, actitudes y conductas no sólo para la 
convivencia dentro de la comunidad étnica, sino que también 
debiera permitir y promover la comunicación e interacción con la 
cultura dominante. Además, este factor sugiere que la interacción 
entre la población indígena y no-indígena es una importante 
herramienta en la mejora de la convivencia (Hirmas, 2008, pp. 21-
22). [4] 

Inclusión: es la incorporación del grupo étnico en cuestión dentro 
del sistema educativo formal, involucrándolos en el diseño e 

implementación de los programas. El propósito es mantener una 
estrategia que permita evadir la deserción escolar, debido a la 
entrega de una educación de mejor calidad y pertinente, como 
resultado de la participación de padres y apoderados. Este factor 
comprende el amplio concepto de inclusión escolar (Hirmas, 
2008, pp. 22-23). [4] 

Si bien las políticas públicas de los países latinoamericanos 
apuntan al fomento de estos tres vectores para promover la 
interculturalidad en el ámbito educativo, existen posturas distintas 
en relación al vector de la inclusión.   

Echeita (2008) [6] menciona que la inclusión es una aspiración 
importante para todos los niños, jóvenes y adultos que desean 
sentirse incluidos, es decir, reconocidos, tomados en 
consideración y valorados en sus grupos de referencia (familia, 
escuela, amistades, trabajo) y que su presencia en el marco de los 
contextos educativos sea determinante para que puedan, innovar 
en prácticas educativas con temáticas atingentes a su realidad  
Para los fines de esta investigación se considerarán los tres 
vectores, ya mencionados, en sus definiciones derivadas de la 
UNESCO de acuerdo a sus políticas de interculturalidad pero se 
hará una excepción del concepto inclusión considerando la 
definición de Echeitas (2008) [6]. 

Desde otro ámbito, la Gestión del Conocimiento se ha 
materializado en modelos que representan de forma simplificada, 
simbólica y esquemática este fenómeno.  

En educación, a raíz de querer identificar, organizar, crear y 
transferir conocimiento se ha generado un nuevo modelo 
relacionado con la aplicación de la Gestión del Conocimiento y es 
el Modelo Pedagógico de Gestión del Conocimiento propuesto 
por Careaga (2008) [3]. 

El autor considera cuatro niveles relacionados que iteran en un 
proceso recursivo: acceso y representación de información, 
creación y transferencia de conocimiento. Esto implica que el 
modelo se aplica para diferenciar y, a la vez, vincular 
Administración de Información con Gestión de Conocimiento. 
(Careaga, 2008) [3]. 

El acceso a la información, significa que existen gestionadores de 
conocimiento, los cuales comparten un centro de interés común 
acerca del cual investigan diferentes fuentes de información. 
Durante esta etapa se investigan fuentes de información, 
disponibles en Internet, relacionadas con la temática en cuestión. 

En la representación de la información, los resultados de las 
indagaciones experimentan una primera aproximación conceptual, 
en la cual el gestionador (o los gestionadores) de información, se 
involucran intelectual y cognitivamente con los contenidos, 
aportando un primer nivel de análisis que puede ser de tipo 
descriptivo o comprensivo. El gestionador realiza sus aportes a la 
temática investigada producto de sus primeros procesos de 
análisis y comprensión teórico o práctica. 

La creación de conocimiento, implica que los gestionadores de 
conocimiento, utilizando como marco de referencia las fuentes de 
información obtenidas de sus investigaciones, incorporan su 
experiencia y conocimiento previo, recogen los propósitos 
demandados de su centro de interés e integran los aportes nuevos 
que emergen como resultados de sus reflexiones teóricas o 
aproximaciones prácticas a la cosa, hecho, fenómeno, 
circunstancia, símbolo o idea conocida. 
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La transferencia de conocimiento, implica que los gestionadores 
son capaces de difundir sus logros de aprendizaje en Redes de 
Gestores de Conocimiento, en las cuales se construye la didáctica 
en forma colaborativa. 

Esta información es representada por el autor en un Circuito 
Pedagógico para la Gestión del Conocimiento que hace de él un 
proceso continuo y escalable. Este proceso se grafica de la 
siguiente manera. 

 

Figura 1 Circuito Pedagógico de Gestión del 
Conocimiento. Careaga, M. (2008) 

http://marcelocareaga.blogspot.com 

Con el sustento teórico ya mencionado, el objetivo general de la 
investigación  propone lo siguiente: 

• Analizar las interacciones sociales interculturales, que se 
generarán dentro de la plataforma virtual de aprendizaje, al 
aplicar un Modelo Pedagógico de Gestión del Conocimiento 
para el desarrollo de la interculturalidad enfocada en la 
pertinencia, convivencia e inclusión. 

Y como objetivos específicos propone: 

• Definir los tipos de interacciones sociales interculturales que 
se generan al interior de la plataforma virtual de aprendizaje. 

• Analizar y clasificar los tipos de interacción social 
intercultural que se establecen, dentro de la plataforma 
virtual de aprendizaje, al aplicar el Modelo Pedagógico de 
Gestión del Conocimiento. 

• Evaluar si las interacciones sociales, establecidas entre los 
estudiantes que gestionan conocimiento en ambientes 
virtuales, logran promover el diálogo intercultural asociados 
a la pertinencia, convivencia e inclusión. 

Actualmente, la investigación que reúne el estudio del Modelo 
Pedagógico de Gestión del Conocimiento con los vectores para la 
interculturalidad, se está llevando a cabo en cuatro escuelas 
mapuches de la comunidad de Padre las Casas en la XI Región de 
Temuco, Chile y cuatro escuelas de la comunidad de Cañete en la 
VIII Región del mismo país. 

Estas escuelas poseen una matrícula que alcanza, 
aproximadamente, el 90% de alumnado mapuche o bien, son 
descendientes directos de esta etnia. 

Los estudiantes y profesores de las escuelas participantes utilizan 
una plataforma virtual, para gestionar conocimiento aplicando el 
Modelo Pedagógico de Gestión del Conocimiento. Este trabajo es 

apoyado por la tutoría virtual que brindan los alumnos de 
Formación Inicial Docente de la Universidad Católica de Temuco 
y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La 
finalidad es que todos ellos compartan sus realidades y apoyen la 
realización de tareas escolares por parte de los alumnos. Así, al 
compartir y colaborar desde un foco en común, que es su cultura, 
pueden enriquecer sus conocimientos y saberes ancestrales. 

En una primera instancia se reclutaron a las escuelas que 
quisiesen participar del proyecto, se capacitaron profesores y 
tutores en el modelo y aplicación de éste. Además se capacito, a 
toda la comunidad participante, en el uso de la plataforma virtual 
como medio de comunicación, colaboración, creación y 
transferencia de conocimiento.  

Una vez conformadas y capacitadas las escuelas, se dió marcha al 
proyecto, donde estudiantes y profesores de distintas escuelas 
ocupan la plataforma que cuenta con un espacio de foros para la  
gestión de diferentes áreas del conocimiento y un centro de 
recursos didácticos para apoyar la labor educativa de la 
comunidad. 

Regularmente, se hacen visitas a las escuelas para conocer sus 
estados de avance, apoyar la labor de los estudiantes y solucionar 
dudas relacionadas con las temáticas del proyecto. Se incentiva el 
trabajo de los alumnos para que compartan con otras escuelas sus 
conocimientos e inquietudes y que colaboren con el aprendizaje 
de los otros miembros de la red.  

En cuanto al análisis de la información arrojada en la plataforma, 
proveniente del trabajo de las distintas escuelas, que se relaciona 
con el Modelo Pedagógico de Gestión del Conocimiento y la 
interculturalidad se pueden evidenciar los siguientes ejemplos que 
apuntan a las distintas fases del modelo. 

Para la fase Acceso y representación de la información tenemos el 
caso de una alumna de 8vo año básico de la escuela nuevo Toqui 
Caupolicán que comenta al resto de la comunidad que son las 
“tortillas de Rescoldo”, una comida típica de la gente Mapuche. 

 

Figura 2 Ejemplo participación en la Plataforma 
http://nucleomilenio.iegc.cl/ 

Para las fases de creación y transferencia de conocimiento se 
muestra un ejemplo enmarcado en la confección de poemas 
originales por parte de los estudiantes para ser compartidos a la 
comunidad virtual.  

Este ejemplo es de una alumna de 8vo básico de la escuela Nuevo 
Toqui Caupolicán, donde presenta su creación original que 
posteriormente, fue comentada por una alumna de otra escuela, 
que lo leyó y entrego su retroalimentación.  
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Figura 3 Ejemplo participación en la Plataforma 
http://nucleomilenio.iegc.cl/ 

Estos son algunos de los ejemplos que se pueden evidenciar en el 
trabajo que se está llevando a cabo en la plataforma. 

Estos trabajos dan cumplimiento a las etapas del Modelo 
Pedagógico de Gestión del Conocimiento y a su vez, apuntan a la 
promoción de la interculturalidad.  

Según los estados de avance de esta investigación, se puede 
concluir que  
 
• De las etapas planteadas por el modelo se pueden identificar 

variados ejemplos relacionados con el acceso y representación 
de la información. Sin embargo, los ejemplos relacionados 
con las etapas de creación y transferencia de la información 
son más escasos. 

• En cuanto a la interculturalidad, los trabajos realizados por 
los estudiantes abarcan temáticas relacionadas con los 
vectores de pertinencia, convivencia e inclusión, siendo la 
plataforma un medio para compartir y promover la cultura 
ancestral Mapuche. pertinencia, convivencia e inclusión, 
siendo la plataforma un medio para compartir y promover la 
cultura ancestral Mapuche. 

• Los estados de avance arrojados, hasta el momento en el 
proyecto, presentan proyecciones claras del logro de objetivo 
propuesto en esta investigación que es “Analizar las 
interacciones sociales interculturales, que se generarán 
dentro de la plataforma virtual de aprendizaje, al aplicar un 
Modelo Pedagógico de Gestión del Conocimiento para el 
desarrollo de la interculturalidad enfocada en la pertinencia, 
convivencia e inclusión”. 

• En esta investigación, hasta hoy, se siguen recolectando datos 
y evidencias que permitan concluir de manera certera que el 
Modelo Pedagógico de Gestión de Conocimiento es aplicable 
a realidades indígenas para fomentar la interculturalidad entre 
comunidades educativas con realidades particulares, 
relacionadas a sus etnias y culturas características de su país. 
Además, permitir la creación y transferencia de conocimiento 
por parte de los estudiantes hacia la comunidad involucrada.  

2. REFERENCIAS 
[1] UNESCO. (2009) Resumen informe mundial invertir en la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural. Extraído el 2 de 
Abril desde 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755S.pdf  

[2] Coll, C. y Monereo, C. (2008). Psicología de la educación 
virtual. Morata. Madrid. 

[3] Careaga, M. y Avendaño, A. (2008) “Modelo Gestión del 
Conocimiento y desarrollo de Comunidades Virtuales de 
Aprendizaje GC+TIC.” Conocimiento Abierto, Sociedad 
Libre III Congreso ONLINE - Observatorio para la 
CiberSociedad. 
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.
php?id=368&llengua=es 

[4] Hirmas, C. (2008). Educación y Diversidad Cultural- 
Lecciones desde la Practica Innovadora en América Latina. 
Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe OREALC/UNESCO Santiago. 

[5] Rodríguez, H. et. al (2011). La educación intercultural en los 
centros escolares españoles. REIFOP, 14 (1). 
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/13015
88174.pdf  (Junio 2011) 

[6] Echeita, G. (2008). Inclusión y Exclusión Educativa." Voz y 
Quebranto". REICE: Revista Electrónica Iberoaméricana 
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6(2), 9-18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

554

 
 

Os simuladores de negócios no contexto 
 da aprendizagem experimental 

Gabriel Vianna Schlatter 
Escola Superior de Propaganda e 

Marketing Sul 
Porto Alegre - RS 

Brasil 
gschlatter@espm.br 

 

Eliseo Berni Reategui 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 
Porto Alegre – RS 

Brasil 
eliseoreategui@gmail.com 

 

Patrícia Alejandra Behar 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 
Porto Alegre – RS 

Brasil 
pbehar@terra.com.br 

ABSTRACT 
This paper seeks to relate the steps of a process of experiential 
learning with the use of business simulations in management 
education.  Initially, we describe the characteristics of business 
simulations, as well as main pedagogical practices associated with 
their use. We review the main theoretical basis for experiential 
learning detailing, specifically, Kolb´s learning cycle. With these 
references, we compare the steps of using a strategic simulation 
with those suggested by Kolb on experiential learning process.   
This is done thru a case study, which explores the application of 
Marketplace Simulation in a management graduate course at a 
college in the south of Brazil. 

RESUMO 
Este artigo procura relacionar as etapas de um processo de 
aprendizagem experimental com o uso de simuladores de 
negócios no ensino de gestão.  Inicialmente, são descritas as 
características dos simuladores de negócios, particularmente os 
com foco estratégico, bem como as principais práticas 
pedagógicas associadas ao seu uso.  Na sequência se resgatam os 
fundamentos da aprendizagem experimental detalhando-se, 
especificamente, o ciclo de Kolb.  A partir dessas referências, se 
faz uma comparação das etapas de uso de um simulador 
estratégico com aquelas sugeridas por Kolb no processo de 
aprendizagem experimental.  Para isso, se faz um estudo de caso 
onde se explora a aplicação do simulador Marketplace em um 
curso de pós-graduação em administração, em uma faculdade do 
sul do país. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– Computer-assisted instruction (CAI) 

General Terms 
Human Factors. 

Keywords 
Business simulations, experiential learning, Kolb model, 
Marketplace simulation. 

1. RESUMO EXPANDIDO 
Uma análise da abordagem convencional da aprendizagem 
centrada na transmissão de informações por parte do professor 
acaba por justificar a necessidade de buscar alternativas 
pedagógicas que superem suas limitações e que levem a 
experiência da aprendizagem para um novo patamar.  Surge, como 

uma das muitas alternativas, a possibilidade de se utilizar uma 
abordagem experimental e vivencial como base para o processo de 
aprendizagem.  

A aplicação de métodos experimentais e vivenciais recebeu um 
significativo impulso nas últimas décadas com o desenvolvimento 
das tecnologias de informação e comunicação (TICs).  Softwares 
de simulação, que antes somente podiam rodar em grandes 
mainframes, passaram a ser disponíveis também em computadores 
pessoais ou facilmente acessados via web [1].  Particularmente, 
quando o contexto de aprendizagem se refere à formação de 
gestores, o número de simuladores de negócios subiu para um 
patamar em que quase todas as universidades de ponta passaram a 
contar com esse recurso [2]. 

O objetivo desse estudo é compreender como os simuladores de 
negócios podem contribuir com um processo de aprendizagem 
experimental, procurando identificar os fundamentos dessa teoria 
ao longo das etapas de uma simulação gerencial.  Em particular, 
se exercita a aplicação dessa abordagem através de um estudo de 
caso, analisando-se vários ciclos de aprendizagem em um 
simulador de negócios utilizado em um curso de pós-graduação 
em administração. 

Simulações (ou simuladores) são softwares destinados a modelar 
o comportamento de algum objeto, máquina ou sistema, baseados 
na realidade, com a máxima fidelidade possível [10].  Para tal, 
vale destacar a definição de Tang [10], o qual propõe que 
"simuladores são sistemas de software que envolvem simulação 
de experiências da vida real, destinadas ao desenvolvimento de 
habilidades onde os desafios apresentados reproduzem fielmente 
um cenário do mundo real". 

Um caso particular dos simuladores são aqueles destinados ao 
ensino de gestão, particularmente utilizados em cursos de 
administração, onde o escopo se restringe a um ambiente de 
competição entre empresas, cujos gestores são os alunos.   
Bernard [1] trata as simulações como um método de capacitação 
gerencial em que participantes competem entre si, através de 
empresas simuladas, "... tomando decisões que, processadas por 
um simulador, geram relatórios gerenciais para que um novo 
ciclo de análise e tomada de decisões seja realizado". 

As etapas de uso de uma simulação em um curso dividem-se em 
três grandes partes: preparação, ciclos repetitivos e encerramento 
[9]. Lacruz [9] propõe que a primeira etapa (preparação) 
contempla as fases de apresentação do cenário simulado, 
esclarecimento das regras da simulação e planejamento das 
decisões a serem tomadas por parte das equipes. A segunda etapa 
(ciclos repetitivos) seria composta pela simulação propriamente 
dita, incluindo o registro das decisões, processamento e, ao final 
de todos os ciclos programados, a definição da equipe vencedora. 
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A terceira e última etapa (encerramento) seria, então, composta 
pelo chamado debriefing ou aftermath, em que os alunos e o 
professor trocam impressões e interpretações sobre cada rodada 
ou decisão relevante.  

As discussões epistemológicas relacionadas à educação no século 
XX têm sido focadas na interação do conhecimento que se quer 
trabalhar com a experiência do aprendiz [8].  Esse conceito de que 
o conhecimento resulta de um processo de 
desequilíbrio/acomodação de experiências é a base da proposta 
piagetiana do processo de aprendizagem e desenvolvimento.  As 
tentativas de sistematizar o processo de interação entre 
experiências objetivas e subjetivas acabaram por resultar numa 
modalidade de aprendizagem que ficou conhecida como 
aprendizagem experimental [8].   

Para Kolb [7], aprendizagem experimental é "o processo onde o 
conhecimento é criado através da transformação da experiência. 
O conhecimento resulta da assimilação de uma experiência 
transformadora".  No seu modelo, Kolb detalha o processo pelo 
qual o aprendiz, através de uma experiência concreta ou de uma 
conceituação abstrata, assimila uma experiência.  O modelo de 
aprendizagem experimental (experiential learning model), 
proposto por Kolb é representado na figura 1 a seguir, e envolve 
quatro estágios.   

 

Figura 1: Modelo de aprendizagem experimental [7]. 

O ciclo se caracteriza como a vivência de uma experiência 
concreta em um evento, o qual resulta em reflexão sobre o 
observado.  As conclusões oriundas da reflexão são assimiladas de 
uma forma teórica e conceitual, a partir da qual o indivíduo 
poderá deduzir novas implicações em ações futuras.  Dentro dessa 
proposta, um ciclo ideal de aprendizagem faz com que o aprendiz 
passe por cada uma dessas etapas, experimentando, refletindo, 
pensando e agindo, em um processo contínuo de interação com 
diferentes situações de aprendizagem, contextos e conteúdos [6]. 

A simulação Marketplace é um sistema de treinamento projetado 
para desenvolver a capacidade de liderança nos negócios e as 
habilidades necessárias à administração de uma empresa [5]. A 
simulação estimula o pensamento estratégico e o trabalho em 
equipe, através de uma combinação de decisões estratégicas e 
desafios de mercado, inseridos em um ambiente que replica a 
realidade. 

As equipes podem ser compostas de três a cinco alunos, os quais 
constroem uma empresa que visa competir com outros 
participantes em um mundo de negócios virtuais.  São vários os 
detalhes táticos, os quais exercitam os fundamentos de negócios, 

bem como a interação entre marketing, produção, logística, 
recursos humanos, finanças, contabilidade e gestão de equipe.  Os 
alunos assumem o controle de uma empresa e gerenciam suas 
operações através de vários ciclos de decisão.  Repetidamente, 
eles devem analisar o contexto, planejar uma estratégia para 
melhorá-lo, e depois executar essa estratégia com foco no futuro. 
Eles enfrentam incertezas tanto do ambiente externo quanto de 
suas próprias decisões.  Gradativamente, os alunos aprendem a 
adaptar sua estratégia da mesma forma com que descobrem o 
impacto das decisões na vida real, os conflitos gerados, os ganhos 
obtidos e os resultados potenciais [5]. 

No Marketplace, o aluno gerencia uma start-up no ramo 
internacional de fabricação de microcomputadores.  Todos os 
competidores iniciam a simulação exatamente com os mesmos 
recursos e com o mesmo conhecimento a respeito do mercado [4]. 

Os alunos competem em 20 mercados internacionais, onde as 
necessidades dos clientes variam de país a país. Todos os 
participantes vendem seus produtos através de escritórios de 
vendas nos principais mercados de consumo, localizados ao redor 
do mundo. As vendas se restringem apenas a clientes 
corporativos, não havendo a figura do cliente varejista.  Para gerar 
demanda, os vendedores buscarão clientes através de escritórios 
de vendas.  Além disso, cada escritório tem um showroom, onde 
clientes potenciais poderão ver seus produtos e aprender como 
usá-los.  Os produtos sairão da fábrica e serão distribuídos aos 
centros regionais e, depois disso, aos clientes individuais 
localizados em cada cidade.  Caso o produto não esteja disponível 
no ato do pedido, a empresa perde essa venda, podendo gerar 
clientes descontentes que deixarão outros clientes potenciais a par 
da sua frustração, afetando a demanda no trimestre seguinte. 

As decisões que o aluno deverá tomar ao longo da simulação estão 
agrupadas em tópicos como marketing, produção e finanças [4].  
As decisões de marketing incluem: design do produto; pesquisa e 
desenvolvimento; dimensionamento do canal de vendas; 
administração da carteira de produtos; definição dos preços; 
alocação da força de vendas; treinamento da força de vendas; 
criação dos anúncios; veiculação na mídia. 

No que diz respeito às decisões de produção e de cadeia de 
fornecimento, estas incluem: localização da fábrica; capacidade da 
fábrica; planejamento de produção e controle de estoque.  
Finalmente, o grupo de decisões financeiras inclui: administração 
do fluxo de caixa; fontes de capital; aplicações no mercado aberto. 

Todas as decisões tomadas pelos alunos terão impacto nas 
demonstrações financeiras da empresa, as quais podem ser 
apresentadas como resultado do trimestre anterior ou como 
projeções para o trimestre atual [3].  Os documentos construídos 
para a análise são o balanço patrimonial, a demonstração de 
resultados do exercício e o fluxo de caixa, os quais permitem que 
a equipe vja, imediatamente, como suas decisões influenciam as 
contas e a lucratividade da empresa. 

A avaliação de desempenho da simulação se dá através da 
composição de um BSC (Balanced Scorecard).  Os principais 
componentes desse BSC são os desempenhos financeiro e de 
mercado, o investimento no futuro, a geração de riqueza e a gestão 
de ativos [4]. 

O desempenho financeiro mede o quão bem a equipe executiva é 
capaz de gerar lucros para seus acionistas.  O desempenho do 
mercado é uma medida da capacidade da empresa de criar e 
atender à demanda em seus segmentos-alvo.  Dentro do grupo de 
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indicadores de marketing, se tem a eficácia de mercado, a qual é 
definida como uma medida de quão bem a equipe executiva 
satisfez as necessidades de seus clientes. 

Investimentos no futuro da empresa é uma medida que reflete a 
vontade da equipe executiva de investir receitas correntes em 
oportunidades de negócios futuras.  A criação de riqueza é uma 
medida de quão bem a equipe de executivos tem sido capaz de 
gerar riqueza, alavancando os investimentos iniciais dos 
acionistas.  Finalmente, o gerenciamento de ativos é uma medida 
da capacidade da equipe executiva de usar ativos da empresa para 
criar a receita de vendas.  Todos os indicadores descritos 
anteriormente são consolidados num indicador global de BSC, o 
qual é calculado pelo produto dos resultados individuais.  Toda 
vez que um indicador individual tiver um resultado negativo, seu 
valor é substituído por zero e o BSC global também tem seu valor 
zerado. 

O método de pesquisa adotado nesse trabalho foi o estudo de caso, 
já que o foco da análise se refere a uma simulação de negócios em 
particular.  A unidade de estudo desse caso é uma turma de jogos 
de negócios de um curso de pós-graduação em administração de 
uma faculdade do sul do país.  Em particular, se estudou o uso da 
simulação Marketplace, cujas características foram detalhadas na 
seção anterior. 

Apresenta-se, a seguir, uma leitura dos principais eventos de uma 
simulação, agrupados a partir das etapas do ciclo de aprendizagem 
experimental proposto por Kolb [7], com uma breve descrição de 
como estes caracterizam cada etapa do ciclo. 

O aluno desenvolve suas competências de gestão na medida em 
que avalia sistematicamente as oportunidades do mercado e 
escolhe uma estratégia de negócios.  A simulação é projetada de 
forma que as atividades de cada trimestre sejam baseadas no 
conteúdo de trimestres anteriores, de modo a criar uma 
oportunidade considerável de aprender quais ações podem levar a 
um desempenho superior ou inferior. A simulação desafia 
continuamente a habilidade do aluno no que diz respeito ao 
planejamento do fluxo de caixa, à criação de valor no design do 
produto, à programação da produção, à administração da cadeia de 
fornecimento, à análise de lucratividade, bem como ao 
planejamento e administração estratégicos. 

Uma análise detalhada dos potenciais aprendizados oriundos da 
vivência junto ao simulador é feita a seguir, agrupando-se os 
achados por etapa do ciclo de Kolb [7]. 

Análise da etapa da Experiência Concreta: Os achados relativos à 
etapa de experiência concreta do ciclo de Kolb [7] dizem respeito 
principalmente ao novo contexto de trabalho que a vivência da 
simulação propicia.  Entre estes estão os seguintes: 
• O ambiente de simulação proposto: a necessidade de o aluno 

conhecer o ambiente e entender os desafios e demandas aos 
quais estará exposto, já o faz experimentar uma nova situação, 
com novos conhecimentos e regras de convívio; 

• As decisões a serem tomadas: a lista de decisões, seu 
significado para o desempenho do negócio e as prioridades de 
análise são novas situações a que o aluno fica exposto; 

• As informações sobre o negócio: além de conhecer a 
simulação, o aluno precisa conhecer o negócio simulado.  
Informações sobre o mercado, o produto, os clientes e 
características do setor abrem um leque de novos 
conhecimentos potenciais a serem analisados e priorizados; 

• A análise estratégica e a tomada de decisões: para cada 
rodada da simulação o aluno precisa fazer uma análise 
estratégica do posicionamento da sua empresa e das empresas 
dos concorrentes.  Depois disso, inicia-se um processo de 
tomada de decisões as quais tentam desdobrar a estratégia 
competitiva em niveis tático-operacionais, requerendo alto 
envolvimento e comprometimento do aluno, tanto com o 
processo como com os seus pares. 

Análise da etapa da Observação Reflexiva: O exercício da etapa 
de observação reflexiva [7] indica que a aprendizagem se dá pela 
análise, por parte do aluno, do resultado das suas tomadas de 
decisão.  Essa análise se dá tanto sob a forma de ensaios não 
definitivos, isto é, pela análise crítica dos documentos provisórios 
gerados antes do fechamento da rodada, quanto pelo análise dos 
relatórios de mercado.  Os pontos chaves identificados nesta 
etapa foram: 
• O impacto financeiro das suas tomadas de decisão: ainda 

antes de ser executada a simulação da rodada, o aluno já 
recebe o feedback de como suas decisões comprometem os 
recursos financeiros da empresa.  A observação se dá a partir 
da identificação dos resultados do fluxo de caixa, apontando 
sobras ou limitações de orçamento; 

• A reflexão sobre trade-offs no uso dos recursos limitados: o 
aluno é instigado a refletir sobre qual o melhor uso dos 
recursos que estão disponíveis (tipicamente recursos 
financeiros e operacionais).  Surge a oportunidade de tentar 
avaliar qual investimento poderá gerar mais retorno no sentido 
dos objetivos de desempenho da empresa; 

• Análise do desempenho da rodada: após a rodada de 
simulação, o aluno passa a fazer toda a análise de como suas 
decisões afetaram o desempenho da empresa e de qual é a 
nova situação de partida para a próxima rodada de simulação; 

• Avaliação da qualidade dos modelos de previsão: além da 
análise de desempenho global, o aluno pode avaliar a 
qualidade dos modelos de previsão de demanda que está 
utilizando, comparando os resultados esperados com os reais; 

• Análise dos movimentos estratégicos da concorrência: com os 
resultados da rodada de simulação, o aluno tem a 
oportunidade de refletir sobre os seus pressupostos no que diz 
respeito às intenções dos concorrentes, bem como se os 
movimentos finais realizados estavam alinhados com essas 
expectativas.  Além disso, pode refletir sobre como as 
decisões de nivel tático-operacional foram efetivas em realizar 
a estratégia proposta. 

Análise da etapa da Conceituação Abstrata: Todas as vivências 
oriundas das etapas iniciais do ciclo de Kolb [7] são intensas 
geradoras de informações para o aluno.  Entretanto, se este 
desejar usar os resultados prévios como auxílio na melhoria do 
desempenho da sua empresa, será necessário sistematizá-los em 
modelos de conhecimento.  Os esforços para construção e 
análise crítica dos modelos gerados ocorrem na etapa de 
conceituação abstrata, tendo sido identificados os seguintes 
resultados associados à simulação Marketplace: 
• Ajuste nos modelos de produtos e do composto de marketing: 

com os resultados da etapa de simulação, seguidos de uma 
análise de desempenho, o aluno pode aprimorar os modelos 
originalmente criados tanto no que diz respeito à concepção de 
produtos quanto, dependendo do tipo de simulação utilizada, 
nos outros componentes do composto de marketing.  Uma 
contraposição entre o posicionamento que se esperava obter e 
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a "real" percepção dos clientes gera insumos para ajustar os 
modelos de produto, preço, propaganda e comunicação, 
ajudando o aluno a compreender melhor cada parâmetro dos 
atributos de projeto; 

• Ajuste nos modelos de previsão: da mesma forma que nos 
modelos de produtos, também os modelos de previsão 
poderão ser ajustados a partir dos resultados da simulação.  
Erros significativos na previsão da demanda são, 
frequentemente, o maior incentivo para a construção de um 
modelo de previsão, caso o aluno ainda não tenha refletido e 
adotado uma abordagem mais formal para realização de 
projeções de vendas; 

• Construção de um modelo estratégico: as informações 
disponibilizadas após a simulação permitem que o aluno 
descubra quais foram os mercados escolhidos pelos 
concorrentes, bem como a forma com que estes estão 
competindo.  Uma análise de diversas rodadas de simulação 
permite a construção de um modelo estratégico capaz de 
antever, com razoável probabilidade de sucesso, os 
movimentos da concorrência; 

• Construção de um modelo de desempenho global: a maioria 
das simulações provê um sistema de avaliação de desempenho 
[1], quer sob a forma de um conjunto de indicadores pré-
estabelecidos, quer na forma integrada destes (Balanced 
Scorecards e Indices por ação).  Uma análise dos resultados 
pós-rodada de simulação permite ao aluno desenvolver um 
modelo que anteveja seu desempenho, desde que os 
movimentos estratégicos esperados dos concorrentes venham 
a se realizar; 

Análise da etapa da Experimentação Ativa: Uma das grandes 
vantagens da simulação estudada é que esta se dá através de 
vários ciclos de tomada de decisão, caracterizados como cada um 
dos trimestres de existência da empresa.  Assim sendo, toda 
aprendizagem desenvolvida num trimestre anterior tem a 
oportunidade de ser aplicado no planejamento da próxima 
rodada.  Assim sendo, é possivel o exercício da etapa de 
experimentação ativa do ciclo de Kolb em muitos momentos da 
vivência da simulação.  Relativos a essa etapa, foram percebidos 
os seguintes exercícios: 
• Preparação da nova rodada de simulação: como o processo 

de simulação é cíclico, cada nova rodada requer análise de 
dados e tomada de decisão.  Os conhecimentos apreendidos 
nas rodadas anteriores e que foram aprimorados a partir da 
conceituação abstrata já podem ser imediatamente postos à 
prova, incentivando o aluno a aplicar o que aprendeu e 
testando suas teorias em um novo contexto estratégico; 

• Teste dos modelos aprimorados: em particular, com a nova 
rodada de decisão, todos os modelos que vêm sendo 
desenvolvidos poderão ser testados (conceito de produto, 
previsão de demanda, movimentação estratégica e 
desempenho global); 

• Aplicação dos modelos em situações da vida real: o principal 
fruto esperado do processo de aprendizagem, quer seja 
experimental ou não, é que o aprendiz possa utilizar os 
conhecimentos adquiridos para melhorar seu desempenho 
profissional ou sua condição pessoal.  Incentivado por novos 
modelos de conhecimento desenvolvidos, o aluno pode aplicar 
em sua atividade profissional esses conceitos e, como 
resultado dessa aplicação real, voltar a enriquecer os modelos 
apreendidos na experimentação. 

As simulações gerenciais se propõem a fazer a mudança de 
paradigma de aprendizagem, necessária para atender às 
expectativas dos alunos dessa nova geração.  Ter como referência 
um modelo de construção do conhecimento, tal como o proposto 
no ciclo de Kolb, permite ao facilitador compreender melhor se e 
como os objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos.  
Reconhecer os resultados esperados em cada etapa do ciclo de 
aprendizagem pode auxiliar o professor a mostrar ao próprio aluno 
o seu progresso, fazendo com que essa percepção de si o incentive 
ainda mais a continuar com o seu processo de aprendizagem. 

Muito embora as análises sobre como se dá a construção do 
conhecimento e o desenvolvimento das competências de gestão, 
tenham sido feitas tomando como base a simulação Marketplace, 
acredita-se que muitos desses resultados possam ser aplicados a 
outras simulações.  Uma comparação entre os componentes de 
outra simulação com os do Marketplace poderá identificar 
aspectos que não seriam desenvolvidos (caso não haja tal 
componente na nova simulação) ou gerar reflexões sobre o que se 
pode aprender a mais, caso novas funções sejam identificadas. 
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ABSTRACT 
 
This article is a work in progress that presents the preliminary 
results from the analysis of asynchronous online interactions of 
learners of a Bachelor's Degree in Computer Science in distance 
university XXXX. Its purpose is, through the results obtained so 
far, validate the possibilities of study in this area of knowledge 
that involves the analysis of Social Networks and E-learning. 
Therefore we performed a bibliographic study of the literature on 
the subject in focus and manual analysis of more forums 
participated in a discipline related of this undergraduate course. 
Additionally, quantitative analyzes were also conducted on the 
performance of learners in the online activities of their discipline 
to establish the veracity of the information obtained from the 
analysis of interactions in the discussion forum. 

 

RESUMO 
 
O presente artigo trata de um trabalho em andamento que 
apresenta o relato dos resultados advindos da análise das 
interações online assíncronas de aprendizes de um curso de 
Licenciatura em Computação na modalidade a distância da 
universidade XXXX. Seu propósito consiste em, por meio dos 
resultados até então obtidos, validar as possibilidades de estudo 
nesta área do conhecimento que envolve a Análise de Redes 
Sociais e E-learning. Para tanto, foi realizado um levantamento 
bibliográfico da literatura sobre o tema em foco e uma análise 
manual dos fóruns mais participados em um disciplina do referido 
curso de graduação. Adicionalmente, também foram realizadas 
análises quantitativas sobre o desempenho dos aprendizes nas 
atividades online da respectiva disciplina para constatar a 
veracidade das informações obtidas a partir da análise das 
interações no fórum de discussão. 

Palavras Chaves 
Ambientes Colaborativos Virtuais de Aprendizagem, Interações 
Online, Análise de Redes Sociais. 

1. INTRODUÇÃO 
A formação de comunidades virtuais é uma prática cada vez mais 
utilizada em educação, principalmente no que se refere ao modelo 
de Educação a Distância. Para isto, diversas ferramentas, 
síncronas e assíncronas estão presentes em ambientes que apoiam 
a colaboração entre as pessoas, tais como fóruns, chats, e-mails, e 
mais recentemente as redes sociais online [6], conectadas ou não 
aos Ambientes Colaborativos Virtuais de Aprendizagem (ACVA). 

Esta recente modalidade de ensino tem proporcionado um 
diferencial no acesso a educação ao flexibilizar as restrições de 

tempo e espaço [5], ao proporcionar novas formas de interação e 
colaboração, dentre outros fatores. Nesse contexto passa a existir 
uma preocupação sobre como acompanhar a dinâmica dos 
processos (níveis de aprendizagem, participação, evasão etc.) que 
envolvem os aprendizes neste ambiente. 

A interação online entre aprendizes e tutores na Educação a 
Distância é relevante para a manutenção do interesse dos alunos, 
bem como para o acompanhamento do seu desenvolvimento no 
curso EaD. Entretanto, as ferramentas disponíveis no ambiente, 
por si só, não promovem a interação. Essa só pode ser efetivada a 
partir da intencionalidade dos envolvidos.  

Assim sendo, podemos entender que as ferramentas de um ACVA 
também encorporam as redes sociais online. [2] ressaltam que 
Redes Sociais Online são ambientes que proporcionam um espaço 
bastante propício para o compartilhamento de ideias, informações 
e valores, assumindo um caráter interativo.  

Para tanto, a Análise de Redes Sociais (SNA) estabelece um 
paradigma na pesquisa sobre a estrutura social. Através da SNA é 
possível compreender e acompanhar de forma mais eficaz a 
disseminação de informações e a interação entre as pessoas que 
compõem a rede [6]. 

Visando complementar as pesquisas que relacionam SNA e E-
learning, a proposta deste trabalho é investigar e discutir as 
possibilidades de estudo sobre como uma abordagem de Análise 
de Redes Sociais das interações online assíncronas dos aprendizes 
de um dado ACVA pode impactar, positivamente ou não, em seu 
desempenho em um curso de Licenciatura em Computação na 
modalidade à distância. Esta pesquisa demonstra que através da 
análise das interações online é possível indicar, mesmo que 
indiretamente, as tendências de desempenho e comportamento dos 
aprendizes que participam e interagem de um curso a distância. 

Desta forma, o trabalho divide-se em seções descrevendo as ideias 
e resultados preliminares do estudo. A seção 2 apresenta os 
trabalhos relacionados a pesquisa em foco. A seção 3 
contextualiza a Análise de Redes Sociais. A seção 4 caracteriza as 
representações das interações online.  A seção 5 descreve o estudo 
de caso realizado no AVCA Moodle. E, a seção 6, é dedicada as 
considerações finais da pesquisa e proposta de trabalhos futuros. 

 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
A Análise de Redes Sociais aplicadas em e-learning estabelece um 
diferente paradigma de pesquisa sobre a estrutura social 
educacional. Na literatura mais recente, encontram-se alguns 
poucos trabalhos que tratam desta temática. [7] apresentam um 
sistema que aplica a metodología de Análise de Redes Sociais 
para fóruns de discussão online e gera gráficos de interações 
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dinâmicas. Já, [1] utilizam métricas de SNA como apoio a 
visualização dos relacionamentos dos participantes de fóruns de 
discussão de ACVA possibilitando estratégias de intervenção no 
engajamento dos aprendizes. [3] realiza o monitoramento 
abrangente das interações sociais em ACVA de forma a 
possibilitar ao professor uma postura mais ativa na mediação do 
processo de aprendizagem online. 
É válido ressaltar que os trabalhos supracitados compõem um 
minucioso levantamento bibliográfico que está sendo realizado a 
cerca da temática em foco. Nesta busca, a priori, foram utilizadas 
as palavras-chaves “Social Network Analysis AND E-learning” 
em diferentes ferramentas de busca, a citar: ACM, Scopus, IEEE, 
Springer e Scienc Direct. Para tanto, foram encontrados cento e 
quatro (104) artigos científicos relacionados a pesquisa. Sendo 
que, tais trabalhos ainda estão em processo de análise. Até o 
momento, setenta e seis (76) artigos foram excluídos por estarem 
incompletos ou apresentarem conteúdo irrelevante à pesquisa, e 
continuam em processo de análise vinte e oito (28) artigos. 
Abaixo, a figura 1 ilustra estas informações. 

 

 
Figura 1. Análise quantitativa do levantamento bibliográfico 

 

3. ANÁLISE DE REDES SOCIAIS  
As redes sociais são estruturas que agregam indivíduos que se 
relacionam entre si com as mais diversas finalidades. Elas 
proporcionam um espaço bastante propício para o 
compartilhamento de ideias, informações e valores. Por meio da 
Internet, principal meio utilizado para mediar o contato entre os 
partícipes dessas redes, indivíduos com características 
semelhantes podem formar grupos que tenham objetivos em 
comum e discutir assuntos que sejam relevantes para a 
comunidade.  
O conceito de Análise de Redes Sociais surgiu a partir de estudos 
realizados pela Sociologia e Antropologia Social, cita-se como um 
dos marcos iniciais os experimentos realizados em 1954 pelo 
antropólogo J. A. Barnes, que passou a mapear no sudoeste da 
Noruega as relações familiares de indivíduos pertencentes a uma 
vila de pescadores. Para Barnes "toda a vida social" poderia ser 
vista como "um conjunto de pontos”, alguns dos quais são unidos 
por linhas para formarem uma "rede total" das relações.  
Em Análise de Redes Sociais, para estudar como os 
comportamentos ou as opiniões dos indivíduos dependem das 
estruturas nas quais eles se inserem, a unidade de análise não são 
os atributos individuais (clase, sexo, idade, gênero), mas o 
conjunto de relações que os individuos estabelecem através de 
suas interações uns com os outros [3]. 

A SNA é o meio para demonstrar que a análise da interação entre 
duas pessoas, só tem sentido em relação ao conjunto das outras 
interações contidas na rede.  

4. REPRESENTAÇÃO DAS INTERAÇÕES 
ONLINE 
Analisar interações entre usuários em um contexto online não é 
uma tarefa trivial. Uma vez que este contexto engloba diferentes 
tecnologias, tais como fóruns, blogs, chats e wikis. 

Neste trabalho focamos nas representações e análises das 
interações que ocorrem em fóruns online do ACVA Moodle.  

A. Detectando Interações 

Em ambientes online, e mais específicamente, em fóruns de 
discussão, dois tipos distintos de interações online podem ser 
encontrados, as interações implicítas e as interações explícitas. 

Uma interação implícita de acordo com Silva e Figueira [7] pode 
ser definida como uma mensagem que foi enviada a nenhum 
participante específico. Um exemplo disso é a criação de uma 
nova discussão em que a mensagem é transmitida para todos os 
membros. Enquanto que, uma interação explícita ocorre quando 
uma mensagem é direcionada para um determinado ator [7]. Este 
é o caso das mensagens que são enviadas diretamente (citando o 
nome do ator ou não) a outra, em resposta. 

É importante frisar que, geralmente, os fóruns de discussão online 
fornecem, apenas, uma lista de mensagens com pouca ou 
nenhuma hierarquia. Assim sendo, a tarefa de identificar as 
interações entre os participantes dos fóruns não se torna tão 
trivial, principalmente se a análise realizada for feita de 
manualmente. 

B. Representando Interações 

Em Análise de Redes Sociais, a rede é representada por um grafo. 
Os membros da rede são representados pelos nós e as arestas 
indicam a relação existente entre estes nós. 

A aplicação deste conceito para o fórum de discussão online é 
viável, visto que é possível representar cada participante do fórum 
como um nó do grafo, e a relação entre eles, como arestas, 
interligando-os. Este tipo de ligação irá revelar os tipos de 
interdependência e quão fortemente um participante do fórum se 
refere a um outro [7]. 

As informações obtidas em cada fórum é representada através de 
um grafo dirigido. A Figura 2 ilustra uma representação de um 
grafo simples que expõe as interações que ocorrem quando um 
participante do fórum responde a postagem de outro.  

 

 
Figura 2. Exemplo da interação entre participantes em um 

fórum online 

Neste exemplo, pode-se perceber que os participantes A, B e C 
interagem frequentemente uns com os outros, e que o participante 
D respondeu apenas ao participante A e a sua própria mensagem. 
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O tamanho de cada nó também reflete a quantidade de mensagens 
trocadas durante interações. Assim, quanto maior o número de 
respostas de um participante, maior se torna o nó que o 
representa. Desta forma, o participante A é o nó maior na imagem, 
ou seja, aquele que mais recebeu respostas durante as interações 
no fórum. 

4. ESTUDO DE CASO 
O presente trabalho realizou um estudo de caso inicial no curso de 
Licenciatura em Computação na modalidade à distância da 
universidade XXXX, utilizando-se da ferramenta assíncrona 
Fórum de Discussão como base de comunicação e indicador de 
participação dos aprendizes de um curso à distância, com o intuito 
de validar as possibilidades de estudo na área do conhecimento 
que relaciona SNA e E-Learning através da análise das interações 
dos mesmos no ACVA Moodle. 
Nesta oportunidade foram avaliados os fóruns de discussão 
pertencentes a duas turmas distintas referentes as disciplinas 
Matemática Elementar e Introdução a EaD,  apresentadas no 1º 
semestre do curso. Sabendo que cada disciplina possui um fórum 
de notícias e um fórum de discussão compostos por vários tópicos 
de interesse dos participantes (aprendizes, tutores e professor) que 
encorporam a turma, foi selecionado o tópico de discussão que 
continha mais interações em sua estrutura. Neste trabalho, 
apresentamos as interações de um dos tópicos de discussão que 
compunha o fórum de discussão da disciplina Matemática 
Elementar. 
Através das mensagens e respostas postadas no fórum foi possível 
analisar e tabular tais interações a fim de que essas informações 
pudessem ser enquadradas na matriz relacional MxN, para 
posteriormente, serem representadas através de grafos dirigidos.  
[6] destaca que esta matriz é o ponto primordial para iniciação dos 
experimentos, visto que, através da mesma é construído o grafo 
dirigido, o qual serve como base para aplicação da SNA. 
 

4.1. Modelagem da interação entre os 
aprendizes  

Na modelagem de interação é indicado, primeiramente, a 
construção da matriz relacional MxN, que reflete os elos de 
comunicação entre os participantes do fórum de discussão. Como 
o foco da pesquisa é analisar a interação, foi considerado o tópico 
de discussão do fórum mais participativo da disciplina 
mencionada anteriormente. 

Cenário 1: Análise do “Fórum de Dúvidas da Unidade I” da 
disciplina Matemática Elementar 

Na disciplina Matemática Elementar foi avaliado o “Fórum de 
Dúvidas da Unidade I”. Dentre os vinte e nove (29) tópicos de 
discussão que o compunha foi selecionado para análise o tópico 
“Puxa a cadeira e vamos tomar uma coca-cola (pra quem 
gosta)”, visto seu elevado índice de participação (trinta e nove 
interações), comparado aos demais. 

Cada interação entre os participantes foi quantificada por meio da 
representação na matriz de interação, onde i e j simbolizam os 
partícipes. Assim sendo, quando a[i,j] = 1, temos uma interação 
do usuário i para o j. Em contrapartida, quando a[i,j] é 0 inferimos 
que não existe interação entre estes participantes.  

Após a construção da matriz de interação, os referidos dados 
foram representados através de um grafo dirigido, exposto na 

Figura 31, onde os nós indicam os participantes de 1 a 27 e as 
arestas as trocas de mensagens a[i,j] entre eles. 

 
Figura 3. Grafo de interação a[i] para a[j] do “Fórum de 

Dúvidas da Unidade I” 

4.2. Análise e discussão dos resultados 
Para a realização desta análise foi elaborada a seguinte pergunta 
de pesquisa:  

“Há possibilidades de definir ou inferir o rendimento escolar dos 
aprendizes de um dado curso na modalidade EaD, no contexto 
das interações medidas nas Redes Sociais Online de um ACVA?” 

Para esta pergunta, o objetivo foi obter uma avaliação subjetiva 
das interações mantidas entre os aprendizes inseridos no contexto 
da disciplina supracitada, por meio de uma análise manual dos 
dados. Neste momento, não foram utilizadas métricas específicas 
de Análise de Redes Sociais, visto que o propósito do trabalho é a 
realização de um estudo preliminar, para validar as possibilidades 
de pesquisa nesta área do conhecimento. 

4.2.1 Resultados Preliminares 
Considerando a participação dos aprendizes no tópico de 
discussão analisado foi realizado, em paralelo, uma averiguação 
das atividades online executadas durante o semestre pelos mesmos 
participantes do tópico de discussão. 

Na disciplina Matemática Elementar foram feitas duas atividades 
avaliativas online. Cada atividade valia de 0 a 50 pontos. Para 
tanto, foi calculado a média ponderada destas atividades e 
atribuído a elas conceitos, a listar: ruim (0 – 10 pontos), regular 
(10 – 20 pontos), bom (20 – 40 pontos) e ótimo (40 – 50 pontos). 
A Figura 4 ilustra o desempenho dos aprendizes nestas atividades, 
e informa que: cerca de 15% (4 aprendizes) obtiveram um ótimo 
desempenho nas atividades; 37% (10 aprendizes) alcançaram um 
bom desempenho; 22% dos aprendizes (equivalente a 6) 
demonstraram um desempenho regular; e, outros 26% (7 
aprendizes) apresentaram um desempenho ruim. 

_______________ 
1 Por motivos de privacidade os nomes dos aprendizes foram 
omitidos. 
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É importante salientar que dentre os 28 participantes, tínhamos 27 
aprendizes e 1 tutor interagindo no tópico de discussão. 

 
Figura 4. Desempenho dos aprendizes nas atividades 

online da disciplina Matemática Elementar 

Em seguida, o resultado obtido a partir do cálculo da média 
ponderada das atividades online foi comparado com a interação 
dos aprendizes no tópico de discussão. Para tanto, podemos 
considerar que os alunos que interagiram (enviaram e receberam) 
com mensagens e/ou respostas às postagens do tópico obtiveram 
um desempenho melhor que os demais. A Tabela 1 apresenta esta 
informação. 

Tabela 1. Comparativo entre a interação no tópico de 
discussão e o desempenho nas atividades 

Interação Média do Desempenho 

Apenas 1 vez 24,318 

Até 2 vezes 24,39 

De 3 a 4 vezes 27,94 

5 ou mais vezes 32,2 

 

Percebemos ainda, que mesmo alguns alunos interagindo com 
frequência no tópico de discussão, não conseguiram alcançar o 
desempenho esperado nas atividades online. Esta característica é 
atribuída, principalmente, ao fato de alguns alunos não terem 
enviado a 2ª atividade online ao ambiente. Isto os fez atingir uma 
média baixa. 

5. CONSIDERAÇÕES  
Neste trabalho foi apresentada a análise das interações online dos 
aprendizes de um curso de Licenciatura em Computação à 
distância, mais especificamente na disciplina Matemática 
Elementar. Os resultados preliminares apontam que as interações 
dos aprendizes nos fóruns de discussão podem contribuir e/ou 
impactar em seu desempenho nas atividades que são realizadas ao 

longo do curso. O estudo permitiu também perceber que se faz 
necessário o uso de métricas de avaliação mais específicas para se 
alcançar um resultado eficaz quanto a análise das interações nos 
fóruns de discussão. Nesse contexto é proposta para trabalhos 
futuros a utilização de métricas de Análise de Redes Sociais para 
aperfeiçoar a técnica de análise de fóruns em cursos EaD. Assim 
sendo, constatamos que é necessário e possível realizar novos 
experimentos utilizando as métricas que a SNA oferece.  

Também é proposta possibilidades de definir ou inferir o perfil, o 
rendimento escolar e, até, os aprendizes que tendem a desistir de 
um dado curso na modalidade EaD, por meio da análise das 
interações online em fóruns de discussão, visto o amplo campo de 
estudo que estas áreas do conhecimento (SNA e E-learning) 
proporcionam, quando relacionadas. 

É válido ressaltar que os resultados preliminares obtidos com o 
estudo apresentado neste artigo serão também válidos como uma 
linha base para realização e comparações de estudos futuros. 
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ABSTRACT  
This paper describes a web analytics tool used in an e-learning 
environment to collect data about students in order to 
understand their behavior and find useful information about 
their interaction in disciplines. In order to provide a better 
analysis of the collected data, an information visualization tool 
is proposed. This tool goal is to allow teachers to analyze data in 
a visual and interactive way, helping them to understand 
students' behavior and navigational patterns. 

Keywords 
Web analytics, information visualization, e-learning. 

RESUMO 
Este artigo descreve uma ferramenta web analytics 
implementada em um ambiente e-learning para coletar dados 
sobre os estudantes de modo a entender o seu comportamento e 
encontrar informações úteis a respeito de sua interação nas 
disciplinas. Para fornecer uma melhor análise dos dados 
coletados, é proposta uma ferramenta de visualização da 
informação. Esta ferramenta tem como objetivo permitir que os 
professores analisem os dados de forma  visual e interativa, 
ajudando-os a entender o comportamento e os padrões de 
navegação dos estudantes. 

Palavras-chave 
Web analytics, visualização da informação, e-learning. 

1. INTRODUÇÃO  
Em ambientes e-learning, uma das dificuldades dos professores 
é conhecer e entender os alunos de forma a adaptarem os 
materiais didáticos de acordo com suas necessidades. Além 
disso, o professor também pode desejar verificar a assiduidade 
dos alunos, seus tópicos de interesse, seus estilos e preferências 
navegacionais e outros fatores que podem influenciar no modo 
que o professor prepara sua disciplina. Para ajudar os 
professores que utilizam o ambiente AdaptWeb® (Ambiente de 

Ensino-Aprendizagem Adaptativo na Web) nesta tarefa, os 
dados navegacionais dos alunos são coletados e armazenados, e 
métricas são calculadas para que os dados e padrões de 
comportamento dos alunos em uma disciplina possam ser 
acessos e apresentados aos professores. 

No ambiente AdaptWeb®, os dados são coletados através de 
uma ferramenta de web analytics e os professores podem 
analisar as métricas calculadas através de gráficos. Para que os 
professores possam explorar na totalidade os dados coletados 
durante a busca de informações sobre suas disciplinas e 
conseguir encontrar características e padrões de navegação são 
utilizadas técnicas de visualização da informação. Assim, estas 
análises podem fornecer algum tipo de filtro, ou até mesmo, 
meios de realizá-las a partir da interação com os dados, 
manipulando somente alguns dos dados apresentados e/ou 
agregando outras informações multifacetadas relacionadas a uma 
disciplina como dados relativos ao acesso ao sistema e seus 
recursos e também a realização de atividades dentro do 
ambiente. A partir da análise permitida pela ferramenta, o 
professor deve ser capaz de encontrar as informações que 
precisa e ter condições de adaptar a disciplina, possibilitando 
mudanças de comportamento dos alunos e no processo de 
ensino e aprendizagem. 

2.  ADAPTWEB® 
O AdaptWeb® é um ambiente de ensino-aprendizagem 
adaptativo, com o objetivo de adaptar o conteúdo (a 
informação), a apresentação e a navegação em uma disciplina de 
acordo com o perfil do aluno. Essa adaptação é baseada em 
algumas características do aluno, entre elas o seu conhecimento 
sobre os conceitos da disciplina, suas preferências navegacionais 
e sua formação. Outra característica do ambiente é que uma 
disciplina pode ser oferecida para mais de um curso. Desta 
forma, a disciplina de Cálculo I pode ser oferecida para os 
cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e 
Engenharia Civil com seu conteúdo adaptado de acordo com 
cada curso. 

O aluno pode acessar três seções principais: o Ambiente de 
Aula, o Mural de Recados e o Fórum de Discussão. Cada uma 
destas áreas do AdaptWeb® e a ferramenta web analytics serão 
abordadas a seguir. 

2.1 Ambiente do aluno 
O ambiente do aluno, monitorado pela ferramenta web analytics, 
possui três seções: Ambiente de Aula, Mural de Recados e 
Fórum de Discussão. Cada uma destas três seções faz parte de 
uma disciplina oferecida a um determinado curso, ou seja, um 
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aluno de Cálculo I no curso de Ciência da Computação verá, em 
cada uma destas três áreas, apenas o conteúdo disponível para os 
alunos de Ciência da Computação, enquanto um aluno de 
Engenharia Elétrica verá apenas o conteúdo disponível para 
alunos de Engenharia Elétrica. 
O aluno pode acessar os conteúdos didáticos no Ambiente de 
Aula por dois modos de navegação, o modo livre ou o modo 
tutorial, e obter acesso a conceitos, exemplos, exercícios e 
materiais complementares. No modo tutorial, o aluno verá o 
conteúdo de acordo com os pré-requisitos definidos pelo 
professor. Por exemplo, na disciplina de Matemática Básica o 
aluno verá o conteúdo sobre exponenciação apenas se já tiver 
conhecimento sobre o conteúdo sobre multiplicação. Já no modo 
livre, os pré-requisitos definidos pelo professor são 
desconsiderados, o aluno tem acesso a todo o conteúdo de forma 
livre, podendo explorar os conteúdos da forma que achar 
melhor. 
No Mural de Recados o aluno pode ver os recados recebidos nos 
últimos 30 dias. Nesta área do ambiente do aluno, ele ainda 
pode enviar um recado para todos os integrantes da turma — 
alunos e professor — ou ainda apenas para o professor. Da 
mesma forma, o professor pode deixar um recado para um aluno 
específico (somente ele irá ver a mensagem deixada pelo 
professor), para um grupo de alunos ou para toda a turma.  
O Fórum de Discussão permite que o aluno interaja com os 
demais alunos de sua turma. Ele pode criar discussões sobre 
algum assunto referente ao conteúdo da disciplina e assim, 
conseguir auxílio para realizar os exercícios ou compreender 
algum conceito.  

2.2 Coleta de dados navegacionais 
A coleta dos dados navegacionais do aluno no AdaptWeb® é 
realizada através de uma ferramenta web analytics integrada a 
ele. Esta ferramenta coleta os dados para calcular métricas e 
permitir a análise dos Key Performance Indicators (KPI) 
definidos, ou seja, um conjunto de métricas que juntas permitem 
analisar algum objetivo do sistema monitorado. 

 
Figura 4. Modelo proposto para coleta de dados 

Como o objetivo desta ferramenta é fornecer meios de conhecer 
os alunos que utilizam o ambiente, os dados são coletados nas 
três áreas do ambiente do aluno: Ambiente de Aula, Mural de 
Recados e Fórum de Discussão. Esta coleta ocorre através de 
logs das requisições ao servidor e também através de page 
tagging. Enquanto os logs são salvos pelo servidor ao processar 
a requisição, a técnica de page tagging captura outros dados 
através de um código javascript interpretado pelo navegador do 
aluno e os envia para o servidor, que os salva em sua base de 

dados, conforme ilustrado na Figura 4. Os dados coletados são 
organizados de forma que possam ser enviados aos professores 
que os solicitam de acordo com métricas, período de tempo e 
aluno ajustados. 

2.2.1 Key Performance Indicators 
A partir dos dados coletados pela ferramenta, algumas metas do 
sistema podem ser mensuradas. Esta mensuração é realizada 
através dos Key Performance Indicators, conhecidos por KPIs. 
Um KPI é uma variável utilizada para visualizar se o website 
está atingindo ou não os seus objetivos. Por isto, cada KPI deve 
ter ações ou iniciativas diretamente relacionadas a ele para 
atingir estas metas [1]. 
A verificação dos KPIs é feita através das métricas do sistema. 
As métricas utilizadas são relacionadas ao conteúdo, a 
navegação e ao cumprimento de metas dentro do ambiente. 
Após uma análise das métricas de web analytics utilizadas 
comumente em diversos sistemas, criou-se um conjunto de 
métricas e objetivos a serem utilizados especificamente em 
ambientes e-learning. 
Visando validar este conjunto de métricas e objetivos, foi 
proposto um questionário aplicado a vinte e dois professores 
que utilizam ambientes e-learning em suas disciplinas, 
pertencentes a catorze universidades brasileiras. O objetivo 
principal foi verificar se as métricas identificadas realmente 
auxiliam os professores a averiguar se os objetivos educacionais 
estão sendo atingidos. Outro objetivo foi analisar se as métricas 
estão compatíveis com os recursos disponíveis nos ambientes 
utilizados por estes professores. Mais informações sobre esta 
pesquisa pode ser vista em [2]. As métricas, organizadas em três 
seções — Visitas, Conteúdo e Conversão, são as seguintes: 

• Visitas: quantidade de alunos que acessam o sistema, 
o tempo médio de permanência dos alunos no sistema, 
o tempo de acesso individual na disciplina, a 
frequência de acesso dos alunos ao sistema, alunos 
conectados em tempo real, dados do usuário 
(localização, sistema operacional, acesso por desktop 
ou dispositivo móvel...); 

• Conteúdo: materiais mais acessados pelos alunos, uso 
do sistema de busca (quantidade e palavras-chave), 
tempo de acesso em cada seção do sistema, caminho 
percorrido dentro do ambiente de aula e o caminho 
percorrido pelo aluno dentro de todo o ambiente; 

• Conversão: estudo dos materiais complementares, 
participação nos fóruns de discussão, interação através 
de mensagens e realização dos exercícios. 

3. VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
A visualização da informação (VI) é uma área de processamento 
gráfico que tem como objetivo auxiliar a análise de um grande 
conjunto de dados através de representações gráficas 
manipuláveis [3]. Desta forma, através das técnicas de VI um 
grande conjunto de dados brutos pode ser representado 
graficamente de forma a facilitar sua análise. Além de 
representar estes dados de forma visual, as técnicas de VI 
permitem que o usuário manipule os dados representados e a 
representação destes para encontrar as informações que procura.  
Alguns modelos de referência estão presentes na literatura, tais 
como os de Haber e McNabb [4], Campo, Orosko e Teyseyre 
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[5], Chi e Riedl [6] e Card, Mackinlay e Shneiderman [7] para 
explicar o funcionamento de ferramentas que utilizam estas 
técnicas. Todos estes modelos possuem características em 
comum, pois em todos eles, os dados brutos sofrem alterações 
de forma a serem mapeados em uma estrutura visual que será 
então mostrada ao usuário.  
Após mapear os dados para a estrutura visual, esta é mostrada ao 
usuário. O usuário então irá analisar os dados e interagir com a 
visualização. Estas interações podem apenas alterar 
características na própria visualização ou ainda solicitar que os 
dados brutos sejam outros — exigindo que o processo volte ao 
início, ou então trocar a representação visual utilizada, exigindo 
que os dados transformados sejam mapeados novamente. 
A partir deste modelo é possível identificar a necessidade de 
utilizar dois tipos de técnicas, as de representação e as de 
interação, explicadas a seguir.  

3.1 Técnicas de representação 
As técnicas de representação são utilizadas para representar 
visualmente o conjunto de dados em análise pelo usuário para 
que ele possa compreendê-los mais facilmente e extrair 
informações.  Ou seja, estas técnicas são utilizadas nos gráficos 
nos quais o usuário terá os dados representados. 

Estas técnicas podem sem classificadas em quatro categorias: 

• Ortogonais: São utilizadas quando as variáveis 
analisadas são no máximo três.  Esta categoria contém 
gráficos de barras, linhas, área, dispersão, entre outros. 

• Multidimensionais: São utilizadas quando as variáveis 
analisadas são no mínimo três.  Esta categoria contém o 
gráfico de coordenadas paralelas. 

• Árvores: São utilizadas quando os itens representados 
possuem um relacionamento hierárquico entre si. É o 
caso das árvores genealógicas e dos diretórios de 
arquivos. Estas técnicas podem ser baseadas em cinco 
tipos de representação: por nós e arestas, aninhamentos, 
adjacências, identações e matrizes. 

• Redes: São técnicas utilizadas para representar 
relacionamentos entre os itens, porém não 
necessariamente hierárquicos.  Esta categoria engloba os 
grafos, sejam estes direcionados ou não. 

Em conjunto com estas técnicas, são exploradas propriedades 
visuais como cor, tamanho e formato para indicar elementos 
diferentes.  De acordo com Yi et al [8], estas características são 
importantes pois podem afetar a cognição humana e, 
principalmente, influenciar o modo como os usuários entendem 
os relacionamentos e a distribuição dos dados. 

3.2 Técnicas de interação 
As técnicas de interação permitem que o usuário interaja com a 
ferramenta de forma a alterar a representação visual dos dados e 
até mesmo os próprios dados. 
Yi et al [8], com base em outras classificações, descrevem sete 
categorias de modificações/ações que o usuário pode realizar: 

• Seleção: São técnicas que destacam/diferenciam itens de 
interesse para facilitar a análise, ou seja, artifícios como 

alterar a cor ou o tamanho de um elemento selecionado 
de forma que o usuário possa distingui-lo dos demais. 

• Exploração: São técnicas que permitem que o usuário 
analise subconjuntos de itens que não estão visíveis no 
momento. Arrastar uma imagem para ver outras partes 
dela ou então utilizar uma barra de rolagem são 
exemplos desta categoria. 

• Reconfiguração: São técnicas que reorganizam os itens 
mostrados, ou seja, quando o usuário altera a raiz da 
árvore representada ou ordena alfabeticamente os itens 
de uma tabela de acordo com a coluna “Nome”, ele está 
reconfigurando a visualização.  Estas ações permitem 
que o usuário veja os dados através de outra perspectiva, 
possibilitando a descoberta de novas informações que 
poderiam não ter sido encontradas com a configuração 
anterior. 

• Codificação: São técnicas que permitem que o usuário 
altere as propriedades visuais dos itens representados 
como a aparência (cor, tamanho, formato) e até mesmo a 
técnica de representação utilizada. 

• Abstração/Elaboração: São técnicas que permitem que 
usuário veja mais ou menos detalhes dos itens. Os 
exemplos mais comuns destas técnicas são tooltips com 
informações adicionais e o zoom in e zoom out. 

• Filtragem: São técnicas que permitem que o usuário 
altere os dados representados com base em alguma 
condição definida por ele. 

• Conexão: São técnicas que destacam 
associações/relações entre itens já representados ou 
então mostram itens escondidos relevantes a um 
determinado item.  

3.3 FERRAMENTA PROPOSTA 
Devido a grande quantidade de dados coletados no AdaptWeb®  
e a falta de representações visuais interativas fornecidas pela 
ferramenta web analytics, é proposta uma ferramenta que utiliza 
técnicas de visualização da informação para representar os dados 
coletados. 
Os dados brutos, coletados pela ferramenta web analytics 
integrada ao ambiente, serão transformados e mapeados de 
acordo uma técnica de representação. Após mapear estes dados, 
a visualização dos dados estará disponível para o professor. 
Por sua vez, o professor poderá interagir com a visualização 
resultante deste processo e encontrar as informações que 
procura, como particularidades dos alunos, padrões 
navegacionais, entre outros. Espera-se que a partir dos 
resultados da análise permitida por esta ferramenta, o professor 
consiga compreender os alunos e adaptar-se às suas 
necessidades de aprendizagem. 

3.4 Representação dos dados 
A ferramenta proposta baseia as representações dos dados nas 
métricas calculadas pela ferramenta web analytics para permitir 
a análise das KPIs. Estas análises serão realizadas através das 
técnicas relacionadas na Tabela 1. Assim, cada uma das métricas 
calculadas pela ferramenta web analytics poderá ser analisada 
individualmente.  
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Métricas de  
Análise 

Técnicas de 
representação 

Tempo de utilização de cada seção 
do sistema 

Gráfico de setores 
 

Alunos conectados em tempo real 
Tempo de utilização individual no 
Ambiente de Aula 
Tempo de utilização individual no 
Ambiente de Aula comparado com o 
tempo total de acesso 
Média de tempo online 

Frequência de acesso 
Gráfico de barras 
Gráfico de coordenadas 
paralelas 

Quantidade de alunos que acessaram 
o sistema Gráfico de barras 
Realização dos exercícios 
Caminho percorrido Grafo 
Materiais complementares mais 
acessados Sunburst 

Tabela 1. Métricas e respectivas técnicas de interação 

3.5 Exploração dos dados 
Para permitir que o professor explore os dados representados, 
foram propostas técnicas de interação como arrastar nós, 
remover itens, panning, detalhes, zoom, filtragem e também a 
exportação. A Figura 6 ilustra quais técnicas de interação (em 
cinza) serão utilizadas com cada uma das técnicas de 
representação propostas (em branco).  

 
Figura 6. Técnicas de representação e respectivas técnicas de 

interação 
A partir do filtro, o professor pode analisar os dados coletados 
de acordo com alguns parâmetros como: curso, disciplina, aluno 
e período. Com isto, será possível comparar diferentes grupos de 
alunos e verificar se o comportamento navegacional, de 
interação com outros alunos e de exploração dos materiais é 
similar entre os diversos grupos. Outra possibilidade será 
comparar o comportamento dos alunos em períodos diferentes, 
permitindo identificar quando os alunos se dedicaram mais à 
disciplina ou então comparar o comportamento de alunos da 
turma atual com o de alunos de turmas anteriores.  

4. Próximas etapas 
Com as técnicas de representação e interação definidas, a 
próxima etapa consiste no desenvolvimento da ferramenta. 

Assim como a ferramenta web analytics descrita na seção 2.2 
deste artigo, a ferramenta de visualização da informação será 
integrada ao AdaptWeb®. 
Após desenvolver a ferramenta serão realizados alguns 
experimentos com professores que utilizam o ambiente para 
identificar deficiências tanto na utilização da ferramenta como 
nas representações definidas para cada uma das métricas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo mostrou uma ferramenta de web analytics que coleta 
dados navegacionais dos alunos do ambiente e-learning 
AdaptWeb®.  As métricas utilizadas para analisar os KPIs, foram 
definidas de acordo com a necessidade dos professores que 
utilizam este ambiente. 
Para melhorar a análise dos dados coletados por esta ferramenta, 
este trabalho apresenta uma proposta de utilização das técnicas 
de visualização da informação para permitir a exploração visual 
destes dados. Com esta ferramenta espera-se que os professores 
consigam entender melhor o comportamento dos alunos e 
identificar problemas de aprendizado de maneira fácil e 
intuitiva. 
As próximas etapas no desenvolvimento desta ferramenta 
consistem na implementação da ferramenta e em experimentos 
com a mesma. Estes experimentos serão realizados com 
professores que utilizam o ambiente AdaptWeb® para verificar 
se a ferramenta atingiu seus objetivos de análise, assim como 
identificar deficiências na utilização da mesma.  
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ABSTRACT 
This article reports the results of Facebook and Twitter integration 
with Moodle VLE. It also presents a literature review surrounding 
the use of social networks in education as a way to make learning 
environments increasingly social and interactive as well as 
strengthening the construction of knowledge. From a 
technological and exploratory research, it was possible to describe 
the development process of a module of activities aiming at the 
integration of these social networks to Moodle. It was adopted the 
OOHDM methodology that is specific for designing hypermedia 
applications. 

RESUMO 
Este artigo apresenta a integração do Facebook e do Twitter ao 
AVA Moodle. Também é apresentado um referencial teórico em 
torno da utilização de redes sociais na Educação como um 
caminho para tornar os ambientes de aprendizagem cada vez mais 
sociais e interativos e fortalecer a construção do conhecimento. A 
partir de uma pesquisa tecnológica-exploratória, foi possível 
descrever o processo de desenvolvimento de um módulo de 
atividades visando a integração dessas redes sociais ao Moodle. 
Foi utilizada a metodologia OOHDM, que é específica para 
criação de aplicações hipermídias. 

Palavras Chaves 
Redes Sociais. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 
Metodologia OOHDM. 

1. INTRODUÇÃO 
A importância da educação a distância (EaD) no Brasil é 
reforçada pelo número de alunos nessa modalidade em 
instituições de ensino superior (IES), que em 2010 já ultrapassava 
o número de alunos presenciais [1].  

Como plataforma de suporte à EaD em ambientes Web destaca-se 
o Moodle, considerada a maior plataforma de suporte a EaD [2]. 
O Moodle é um sistema open source de gerenciamento de cursos 
(LMS), ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA), escrito em 
linguagem PHP, com banco de dados MySQL. A plataforma 
Moodle administra atividades educacionais, em ambientes 
virtuais, voltadas para a aprendizagem colaborativa [3], baseada 
na filosofia educacional do construcionismo, centrada no aluno e 
não no professor [4]. 

Contudo, a web possui particularidades que demandam uma 
metodologia de desenvolvimento diferente de metodologias 
tradicionais, por se tratar de um ambiente que exige a constante 
mudança e comunicação com outras tecnologias, como por 
exemplo, a integração com redes sociais. Assim, como o 
desenvolvimento de software em ambiente web tem suas 
idiossincrasias, para o desenvolvimento dessa integração entre o 
Facebook e o Twitter com o Moodle foi escolhido o object-
oriented hypermedia design method (OOHDM), dada sua 
maturidade e disseminação [5].  

Assim, o presente artigo visa apresentar o processo de 
desenvolvimento de software hipermídia de maneira a responder 
às seguintes perguntas: é viável utilizar o OOHDM para 
acrescentar uma funcionalidade, denominada Módulo Social, 
utilizando plugins de redes sociais, a um AVA que não adota um 
paradigma totalmente orientado a objetos? Tal módulo reforça a 
filosofia educacional onde o aluno constrói seu próprio 
conhecimento? 

2. REFERÊNCIAS TEÓRICO-
CONCEITUAIS 

Nessa seção são apresentadas as referências teóricas e conceituais 
pertinentes ao tema estudado. 

2.1. Metodologia OOHDM 
A seleção do object-oriented hipermedia design method 
(OOHDM) se embasou nos trabalhos de Schwabe et al. [6], 
Oliveira [7], Hennrichs [8], Nunes [9] e Cambruzzi [10]. O 
OOHDM é um método de desenvolvimento de software orientado 
a objetos utilizado para a criação de aplicações hipermídia. Nunes 
[14, p. 32] complementa afirmando que o OOHDM dá grande 
“relevância ao aspecto navegacional da aplicação”. 

Como aponta Falkembach [11], o OOHDM envolve 
Levantamento de Requisitos (identificação de atores e tarefas); 
Projeto Conceitual (geração de um modelo do domínio com suas 
classes, relacionamentos e subsistemas); Projeto de Navegação 
(estrutura de acesso considerando perfil do usuário e tarefa a ser 
executada, gerando esquemas de classes e contextos 
navegacionais); Projeto de Interface (design dos objetos 
navegacionais); e Implementação. Dadas suas características e 
facilidade de integração com application programming interfaces 
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(API), essa opção se mostrou importante e suficiente para o 
projeto aqui apresentado. 

2.2. Redes Sociais Virtuais 
Como afirma Lèvy [12], graças à sua escala global e capacidade 
de interação social, o ciberespaço permite que os mais variados 
processos de troca de informação ocorram. E no ciberespaco, 
“independente da localização geográfica e dos vínculos 
institucionais dos indivíduos, [os internautas vão] constituindo 
comunidades virtuais baseadas em afinidades de interesses e em 
processos de trocas de saberes entre os participantes” [13, p. 43, 
inserção nossa]. Assim, na última década as redes sociais virtuais 
têm se transformado num grande ciberespaço de 
compartilhamento e de colaboração [14]. 

Contudo, ainda pode existir resistência dos alunos em misturar 
estudo com o lugar em que se divertem, mas “as redes sociais têm 
um potencial incrível para gerar interação, que é um dos 
principais desejos da educação” [15]. 

Com “955 milhões de usuários ativos mensais no final de junho 
de 2012” [16], o Facebook tem um papel relevante tanto na vida 
pessoal como acadêmica de muitas pessoas [17], sendo cada vez 
mais utilizado para comprar, se divertir e trocar conhecimento, 
tanto por alunos como também pelos professores [18]. A outra 
rede social a ser integrada é o Twitter. O Twitter é um microblog 
que permite que seus usuários enviem e recebam postagens de até 
140 caracteres. O site oficial define o Twitter “como uma rede de 
informação em tempo real que conecta você às últimas histórias, 
ideias, opiniões e notícias sobre o que há de mais interessante” 
[19]. Essa ferramenta vem sendo utilizada constantemente com a 
educação, sendo eleita a melhor ferramenta para aprendizagem 
por três anos consecutivos (2009 a 2011) pelo Center for 
Learning & Performance Technologies1.  

2.3. Trabalhos Relacionados 
No trabalho de Ring [20] é explicitada a necessidade de um 
elevado nível de interação, além de uma boa presença social na 
EaD. A partir disso, são analisados aspectos relacionados à 
plataforma social Facebook, levando em consideração sua base de 
usuários, facilidade de uso e potencial para criar comunidades 
virtuais. 

Abeywardena [21] descreve o “Faboodle”, ou Facebook para 
Moodle, como um aplicativo do Facebook que permite que 
educadores e alunos mantenham o controle de seus cursos e 
possam interagir em fóruns do Moodle de dentro do Facebook. 

Saykaew, Krutkam e Chaosakul [22] apresentam a abordagem da 
utilização de mídias sociais, como Facebook e Google Docs, em 
conjunto com o Moodle, como ferramentas complementares de 
ensino-aprendizagem com vantagens (redução de custos de 
comunicação; mais conveniência de participação; facilidade e 
aumento na colaboração) e desvantagens (distração).  

Uma integração entre o LMS Moodle e o Facebook é proposta por 
Braz et al. [23], visando inserir o ambiente virtual de 
aprendizagem no Facebook e estimular a participação dos alunos 
nesses ambientes inovadores e que estão em constante 
crescimento. 

                                                                 
1 http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-for-learning-2011/ 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
Como afirmam Wainer [24] e Wazlawick [25], a pesquisa em 
computação geralmente envolve a criação de um sistema novo, 
um algoritmo ou um modelo novo. Assim, a novidade é algo 
muito relevante nessa área do conhecimento.  

Pelo fato da computação permear inúmeras atividades humanas e 
se relacionar com várias disciplinas ao mesmo tempo, são 
necessários vários os estilos de pesquisa para as diferentes 
motivações dos pesquisadores. Segundo Wazlawick [25], existem 
cinco estilos de pesquisa: a apresentação de um produto; de algo 
diferente; de algo presumivelmente melhor; de algo 
reconhecidamente melhor; ou de uma prova.  Nessa classificação, 
o estilo apresentação de um produto envolve pesquisas que 
apresentam uma ferramenta, protótipo, sistema ou um novo 
método para análise de sistemas, como é o caso do presente 
estudo.  

Assim, tomando como base o Moodle versão 2.0 foi desenvolvido 
um módulo de atividades, denominado Módulo Social, utilizando 
o OOHDM e integrando várias funcionalidades disponibilizadas 
pelas API’s das redes sociais. As API’s facilitaram bastante no 
momento da integração, não demandando um middleware. O 
Facebook Comments Box e algumas funcionalidades propostas 
pela REST API v1.1 do Twitter foram as principais inserções no 
Módulo Social.  

4. PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO 
MÓDULO DE ATIVIDADES SOCIAIS 

A utilização do Facebook e do Twitter possibilitará aos alunos 
uma maior interação entre si e com seu professor através de contas 
pessoais na rede social. Foram usados dois componentes para 
integração com as redes sociais: usuários podem associar suas 
contas do Moodle à das redes sociais; e os professores/Tutores 
podem criar uma nova atividade que permitirá a utilização do 
Facebook Comments Box, ou seja, uma caixa de comentários 
posicionada em determinadas páginas com objetivo de se gerar 
uma discussão, como também permitirá a utilização da Twitter 
search box, permitindo a discussão em torno de uma determinada 
tag. 

O principal requisito do sistema é a possibilidade de o usuário 
interagir a partir das redes sociais utilizadas, sendo os atores os 
tutores e os alunos. Mas a interação somente será possível após 
ser lançada uma atividade ou assunto que gere uma discussão. Por 
padrão do Moodle e por motivos de segurança, o professor/tutor 
precisará dar o ponto de partida inserindo alguma proposta para 
que se inicie a interação a partir da criação de uma nova atividade 
no Módulo Social. Porém, nada impede que o administrador 
atribua permissões para alguns moderadores ou até mesmo aos 
alunos, para que essas discussões ocorram livremente. 

Na fase do Projeto Conceitual foi feita a modelagem semântica do 
domínio da aplicação utilizando os princípios da orientação a 
objetos. Foi elaborado então um esquema de classes que 
representa o problema a ser resolvido. A figura 1 ilustra um 
modelo conceitual similar ao diagrama de classes presente na 
unified modeling language (UML), porém, o OOHDM utiliza 
uma semântica diferente em seu diagrama [8].  

O modelo conceitual apresenta a cardinalidade entre os 
relacionamentos e, em alguns casos, atributos em algumas 
situações e comportamentos. Os atributos representam as 
propriedades essenciais à identificação da sua representação na 
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aplicação. Um atributo pode possuir diferentes perspectivas de 
acordo com sua representação e, portanto é utilizado para 
identificar essas características. Na classe “ModuloSocial” é 
utilizado o atributo default (simbolizado pelo +) representando 
que o atributo “descrição” possui múltiplas perspectivas, ou seja, 
além da descrição em texto, há ainda uma descrição através de 
imagem. 

 
Figura 1. Esquema de classes conceituais. 

O projeto Navegacional foi a fase onde se definiu como a 
navegação ocorreria, especificando o conjunto de objetos 
navegacionais, formado por elos e nós, baseado no esquema de 
classes conceituais. A partir do esquema projetado na modelagem 
conceitual foi criado um diagrama do esquema dos contextos de 
navegação que apresenta nós e elos entre as classes e contextos 
[8], como ilustra a figura 2. 

 
Figura 2. Contexto de navegação. 

Já o Projeto de Interface implicou no desenvolvimento do esboço 
de como seriam apresentados os elementos na aplicação 
hipermídia. A partir dos produtos gerados pelas fases anteriores 
foi desenvolvida uma estrutura independente do ambiente ou 
forma de implementação. A figura 3 ilustra o wireframe do 
Módulo Social, onde a propriedade “Comentário” ilustra o local 
onde foram implementadas as duas redes sociais que fornecerão a 
interação necessária para o funcionamento da aplicação.  

 
Figura 3. Wireframe do Módulo Social. 

A interação é realizada a partir da criação de módulos que 
permitirão que os alunos participem de discussões. A figura 4 
apresenta o resultado da fase de implementação, que é a interação 
sendo realizada tanto pelo Twitter quanto pelo Facebook em um 
mesmo ambiente no decorrer do curso. De acordo com o tema 
estudado no momento, é lançado, automaticamente, a partir do 
título da atividade, um termo novo e que permite a observação, a 
partir do Moodle, de discussões que estejam acontecendo, tudo 
em tempo real. 

 
Figura 4. Módulo Social com a aba Twitter ativa. 

Além dessa interação a partir do Twitter, como mostra a figura 4, 
existe também a interação realizada a partir do Facebook 
Comments Box, onde os usuários poderão escrever e acompanhar 
toda a discussão gerada em torno do assunto, dentro da própria 
plataforma. Para cada registro de assunto criado no Moodle é 
gerado um novo quadro de comentários relacionado ao assunto 
abordado no momento. Um aspecto importante à interação é a 
possibilidade de os usuários publicarem os comentários em suas 
páginas pessoais nas redes sociais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Visando construir um ambiente de estudo mais lúdico, entrelaçando 
estudo e lazer, o presente trabalho apresentou um Módulo Social de 
atividades, fruto da integração do AVA Moodle com duas das 
principais redes sociais virtuais utilizadas na educação. A integração 
do AVA a um ambiente de lazer, tal como as redes sociais, pode 
tornar o processo ensino-aprendizagem, em princípio, mais agradável. 
O grupo que realizou a validação do sistema acompanhou todo o 
processo de desenvolvimento e pôde dar feedbacks aos autores sobre 
questões que envolviam usabilidade e redes sociais. 
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Dessa forma, essas conclusões vão no sentido de que o Módulo Social 
reforça a filosofia educacional onde o aluno constrói seu próprio 
conhecimento, de modo significativo, pois ele potencializa as relações 
sociais entre os estudantes. Ficou demonstrado na pesquisa que é 
viável e relevante utilizar o OOHDM para acrescentar 
funcionalidades, utilizando plugins de redes sociais, a um AVA que 
não adota um paradigma totalmente orientado a objetos. 

Como proposta para trabalhos futuros, pretende-se integrar outras 
redes sociais virtuais noutros pontos do Moodle e testar sua aceitação 
através da teoria unificada de aceitação e uso da tecnologia (UTAUT) 
[26]. Outro projeto, já em andamento, é a realização de um 
experimento avaliando a aprendizagem de alunos e as reflexões dos 
professores acerca do novo processo de ensino-aprendizagem, com e 
sem o Módulo Social integrado ao AVA. 
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CompDoc: Um objeto de aprendizagem sobre 
competências docentes para a Educação a Distância 

 

 

 

 
ABSTRACT 
This article describes the development, evaluation of 
learning object (LO) CompDoc, Skills Teachers for 
Distance Education. This LO aims to discuss teacher 
training on practical skills for distance education. The 
object was developed by a multidisciplinary team at the 
Federal University of Rio Grande do Sul / Brazil. Thus, the 
study shows the construction steps and methodology used 
as well as its evaluation from the aspects of didactic and 
pedagogical content and interface. The evaluation results 
show indicators that contribute to its improvement oe 
expanding the discussion of competence as well as for 
production of new digital resources related to the issue of 
teacher training in Distance Education.  

RESUMO 
Este artigo descreve o desenvolvimento, avaliação do 
Objeto de Aprendizagem (OA) CompDoc, Competências 
Docentes para a Educação a Distância. O presente OA tem 
como objetivo discutir a formação docente acerca das 
competências para prática educacional a distância. O objeto 
foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Brasil. Assim, 
o trabalho apresenta as etapas de construção e metodologia 
utilizadas, bem como sua avaliação, a partir dos aspectos 
didático-pedagógico, de conteúdo e interface. Os resultados 
da avaliação apresentam indicadores que contribuem para o 
seu aprimoramento o e ampliação da discussão sobre 
competência bem como para produção de novos recursos 
digitais relacionados à temática da formação docente na 
Educação a Distância.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3 [Computers and Education]: Distance learning.  

Termos Gerais 
Human Factors. 

Palavras-chave 
Objetos de Aprendizagem, Educação a Distância, 
Competências Docentes. 

1. INTRODUÇAO 
O presente artigo trata sobre a elaboração e construção do 
objeto de aprendizagem (OA) CompDoc. Trata-se de um 
objeto sobre Competências Docentes para a Educação a 
Distância, no qual foi fomentado pela Secretaria de 
Educação a Distância (SEAD) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Suk/UFRGS, a partir do Edital 17/2012 que 
possui como meta a criação de materiais educacionais 

digitais (MED) que integrem pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e formação de educadores. O objeto CompDoc 
foi planejado e desenvolvido por uma equipe 
multidisciplinar do Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada 
à Educação (NUTED) da referida Universidade. Seu 
objetivo é possibilitar aos seus usuários um 
aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos da 
temática competências docentes. Os objetos produzidos 
neste projeto têm como público-alvo alunos de disciplinas 
presenciais e à distância dos cursos de licenciatura da 
Universidade, bem como, de pós-graduação e extensão. 
Para este artigo foi proposta também a avaliação deste OA. 
Nesta, procurou-se analisar o objeto CompDoc a partir dos 
seguintes indicadores: conteúdo, didático-pedagógico e 
interface. 

Nesse artigo, além de apresentar o desenvolvimento do OA 
CompDoc, também será abordado a avaliação deste 
material digital, a fim de mostrar possíveis indicadores que 
podem contribuir para produção de novos recursos digitais  
relacionados a temática da competências e formação 
docente na EAD. Desta forma, na seção 2 é abordado o 
conceito sobre OA, na seção 3 é apresentado os conceitos 
de competências e competências docentes. Na seção 4 é 
delineado o OA CompDoc e sua metodologia de 
construção. Já na seção 5 é apontada a avaliação do objeto, 
bem como possíveis indicadores para a construção deste 
tipo de material. Nesta mesma seção, no subitem 5.1 é 
proposto uma aplicação educacional do objeto CompDoc. 
Por fim, na seção 6 são apresentadas as considerações 
finais com o fechamento do artigo. 

2. OBJETOS DE APRENDIZAGEM: 
POSSÍVEIS CONCEITOS 
O avanço tecnológico proporcionou novas concepções de 
ensino e aprendizagem, bem como diferentes possibilidades 
de construção, desenvolvimento e aplicação de conteúdos 
digitais. Os objetos de aprendizagem (OA), neste 
panorama, vêm se tornando um meio de apoio às aulas 
presenciais ou a distância por se destacarem como recursos 
que favorecem o acesso fácil aos temas em estudo, 
possibilitando ao sujeito engajar-se de forma independente 
e autônoma.  

Neste artigo entende-se por OA qualquer recurso digital 
com fins educacionais, como por exemplo: textos, 
animação, vídeos, imagens, aplicações, páginas Web em 
combinação [1] [2] [3] [4]. Sua utilização é destinada a 
situações de aprendizagem tanto na modalidade à distância 
quanto presencial. Entende- que a utilização de OA remete 
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a uma nova forma de atuação do professor frente a estes 
recursos, auxiliando em sua ação docente, pois oferece 
diferentes recursos pedagógicos, favorecendo a 
participação ativa do aluno no desenvolvimento da 
aprendizagem. Desta forma, na seção a seguir será 
apresentado o objeto CompDoc e suas etapas de 
construção. 

3. TRABALHANDO COM A 
CONCEPÇÃO DE COMPETÊNCIA E 
COMPETÊNCIAS DOCENTES 
Neste artigo, parte-se da compreensão que o professor tem 
papel fundamental na EAD. Cabe a ele a função de 
compreender as mudanças sociais e educacionais, a fim de 
organizar um planejamento de ensino para o aluno de 
acordo com as novas estruturas. Entende-se, desta forma, 
como essencial para o exercício docente, uma formação 
adequada visando a aplicação da inovação tecnológica em 
sala de aula.  

O professor torna-se um “arquiteto do conhecimento”, que 
proporcionar situações de aprendizagem por meio da 
tecnologia a fim de propiciar desafios, onde o aluno possa 
aprimorar e/ou desenvolver competências para enfrentar 
situações problemas que surgem no decorrer do processo de 
ensino e aprendizagem.  

Neste sentido, considera-se relevante promover um estudo 
acerca da abordagem pedagógica das competências, por 
considerar o ensino por competências como “uma 
possibilidade para atender as novas demandas 
educacionais” [5]. 

Assim, ao tratar das competências docentes, o objeto de 
aprendizagem CompDoc enfatiza uma mudança de 
paradigma na postura do professor, buscando elementos 
que tragam alternativas para formação docente ligada a 
EAD. Este material educacional digital visa, desta forma,  
propiciar uma fundamentação teórica e discussão pautada 
na formação continuada de professores. Sua utilização é 
destinada em situações de aprendizagem tanto na 
modalidade à distância como na presencial. 

4. CompDoc: UM OBJETO DE 
APRENDIZAGEM SOBRE 
COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA A 
EAD  
O OA foi desenvolvido em 2012 pelo Núcleo de 
Tecnologia Digital Aplicada à Educação (NUTED) da 
UFRGS. O grupo de desenvolvimento do OA foi 
constituído de forma multidisciplinar por educadoras (com 
formação em pedagogia) e um design (graduação em 
design).  

O CompDoc foi desenvolvido seguindo quatro etapas 
principais, de acordo com a metodologia para construção 
de objetos proposta por Amante e Morgado [6]: 

1) Concepção do Projeto: Nesta etapa, foram definidas as 
linhas mestras e a aplicação que se pretende desenvolver a 
partir da ideia inicial do grupo para o OA. Também foram 

estabelecidos os pressupostos teóricos do objeto, bem como 
seus principais objetivos. 

O grupo iniciou o desenvolvimento a partir de estudos 
sobre as competências, a EAD e o professor. Também neste 
primeiro momento, foi realizada a caracterização do 
público-alvo do objeto: professores, tutores e alunos da 
EAD. A partir dessa definição, foi possível realizar os 
conteúdos e os principais objetivos que se pretendia 
desenvolver no CompDoc. 

2) Planificação: Nesta etapa, foi realizado o estudo do 
objeto e a construção do “storyboard” e da navegação, com 
sua estrutura não linear. Além disso, foram pesquisados os 
tipos de recursos que o objeto poderia disponibilizar, como 
textos, vídeos, imagens, etc. Também foi realizada a 
delimitação dos conteúdos, com o levantamento teórico de 
material impresso e de textos retirados da web. 

3) Implementação: Nesta fase, foi definido o tipo de 
programação utilizada, conteúdo e construção dos 
primeiros protótipos (Figura 1). 

 
Figura 1. Primeiros esboços do OA CompDoc 

 
O objeto CompDoc tem 3 módulos: (1) Competências 
Docentes; (2) Competências docentes e modelos 
pedagógicos; e (3) Construção e aplicação de estratégias 
pedagógicas na EAD. 

Em cada módulo é disponibilizado um texto introdutório, 
além de material complementar planejado e construído pela 
equipe que participou do OA. Também foram 
desenvolvidos desafios propostos ao usuário do objeto 
baseados em atividades para ajudá-lo a resolver as questões 
com relação à temática das competências. Além de 
referências específicas de cada temática abordada nos 
módulos. 

Em relação a interface do CompDoc, ela foi baseada na 
metáfora de um “leque”, onde o usuário pode escolher, de 
forma não linear, em qual módulo deseja iniciar os estudos 
sobre o tema, tendo como foco a figura de um docente, 
conforme pode ser visualizado nas figuras 2 e 3. 

4) Avaliação: Esta fase consiste na testagem do 
funcionamento do objeto, seu grau de adequação ao 
público-alvo e o nível de cumprimento dos objetivos. Dessa 
forma, a avaliação preliminar foi realizada pelo grupo de 
desenvolvimento de forma cíclica, passando por uma 
análise da programação, do design, teste e validação, para 
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que fosse reestruturado o necessário para que o OA 
chegasse a um nível de funcionamento estável. A validação 
será apresentada na seção a seguir. 

 
Figura 2. Interface em formato de leque 

 
Figura 3. Tela do conteúdo do CompDoc 

(http://www.nuted.ufrgs.br/objetos_de_aprendizagem/2012/CompDoc/ind
ex.html) 

5. AVALIAÇÃO DO OA 
A avaliação do objeto deu-se através da aplicação de um 
questionário e através dele foi possível obter uma análise, 
por meio de questões objetivas e dissertativas, acerca de 
três aspectos: conteúdo, interface e didático-pedagógico. 
Tais aspectos foram elencados a fim de proporcionar uma 
avaliação mais detalhada sobre o OA desenvolvido. 

A partir da coleta de dados do questionário e seguindo as 
categorias já descritas, foram sugeridas mudanças no 
objeto, elencando os pontos positivos e negativos acerca do 
uso do material. Uma das sugestões sobre o conteúdo teve 
relação com a importância da temática de ser atual e 
essencial para formação dos professores, dando ênfase para 
que os professores compreendam o conceito de 
competências bem como acerca dos modelos pedagógicos. 
A sugestão foi proporcionar a realização de uma 
autoavaliação a fim de perceber aspectos da prática 
pedagógica que precisam ser aperfeiçoados. Desta forma, o 
conteúdo foi avaliado como claro e conciso, pois se trata de 
uma temática atual e relevante para a educação. 

Sobre a interface, a avaliação indicou que foi de fácil 
compreensão e navegação. O layout foi considerado 
agradável, com cores instigantes e fontes que facilitam a 
visualização e leitura, além de uma boa usabilidade que se 
mostrava intuitiva referente à navegação nas páginas e na 
apresentação dos conteúdos. Por fim, foram sugeridas 
modificações como aumentar a tela onde estão 
disponibilizados os textos e os materiais de apoio. 

Sobre o quesito didático-pedagógico, os alunos apontam 
que o objeto demonstra objetivos claros acerca da 
aprendizagem, percebendo que os conceitos a respeito das 
competências docentes apresentados progressivamente no 
OA. Outros pontos destacados como melhorias são o 
acréscimo de animações e simulações e a apresentação dos 
pré-requisitos para a utilização dos materiais indicados, 
especialmente softwares.  

Com as categorias apresentadas, foi possível delinear 
alguns possíveis indicadores para a construção de OA: 

Conteúdo: atual e com informações relevantes ao tema; 
objetivo; aplicação prática; acessível e abrange diferentes 
perfis de usuários; qualidade na redação e edição.  

Didático-pedagógico: materiais complementares de 
qualidade; utilização de mais referências de apoio; definir 
claramente os objetivos de aprendizagem; identificar pré-
requisitos (aprendizagem) para o uso do OA; apresenta os 
conceitos de forma contextualizada; utilização de recursos 
multimídia. (som, imagens e vídeo); favorece a capacidade 
de elaboração e criação do conhecimento a partir da ação-
reflexão-ação; instiga a procura de outras informações em 
diferentes fontes de pesquisa; apresenta desafios variados, 
contemplando os diversos níveis de complexidade. 

Interface: cores agradáveis; fontes de tamanho adequado 
ao público; utilização de poucos elementos de fundo; layout 
claro e com contraste; interface intuitiva; fácil interação; 
proporciona a interatividade; qualidade na navegação 
(usabilidade); cuidados com pré-requisitos (plugins, 
softwares etc.); flexível e reutilizável. 

Com a avaliação dos alunos percebeu-se que o recurso foi 
bem aceito como material digital educacional, favorecendo 
a utilização interdisciplinar que é característico do público-
alvo do objeto de aprendizagem. 

5.1. CompDoc: uma proposta de 
aplicação educacional  
A partir da avaliação realizada sobre o objeto CompDoc e 
do delineamento de possíveis indicadores para a construção 
de materiais educacionais digitais, vislumbra-se uma 
proposta de aplicação educacional em cursos de formação 
docente. 

Embora o OA CompDoc possibilite sua utilização de 
maneira flexível e não linear, a tabela 1 visa a apresentar 
uma proposta de aplicação do referido objeto na EAD. 
Nesta tabela é apresentada uma proposta de capacitação de 
professores (graduado e em formação) que almejam 
aprofundar as discussões e aplicabilidade das competências 
na modalidade à distância. 

Tabela 1. Proposta de Capacitação com o uso do 
CompDoc 

Título: Um estudo sobre as competências 
docentes na EAD 

Nível: Curso de extensão 
Modalidade: Semi-presencial 
Carga Horária: 40horas/aulas 
Objetivo Geral: -Discutir e aprofundar os conceitos de 

competências docentes, modelos 
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pedagógicos e estratégias na EAD. 
Público Alvo: Professores, profissionais com graduação 

e alunos de pós-graduação. 
Relevância: Considera-se relevante o tema 

Competências Docentes para promover 
uma abordagem pedagógica com base em 
um ensino por competências. 

Desenvolvimento: A capacitação de professores poderá ser 
realizada no período de 2 meses, sendo a 
primeira e última presencial e o restante 
virtual através do AVA.  
Módulo 1: Competências Docentes 
(semana 1 – 3) 
Temáticas:Conceitos de competências; 
Elementos das competências (CHA); 
Competências docentes. 
 
Estratégias pedagógicas: 
-Apresentação dos objetivos e dinâmica 
do curso; 
-Instrumentalização no uso dos recursos 
tecnológicos; 
-Aula expositiva dialogada sobre 
competências; 
-Realização da autoavaliação das 
competências; 
-Debate no fórum sobre o tema. 
 
Módulo 2: Competências Docente e 
Modelos Pedagógicos (semana 3 – 6) 
Temáticas:Modelos 
pedagógicos;Arquitetura pedagógica e 
estratégias. 
 
Estratégias pedagógicas: 
-Webconferência apresentando o conceito 
modelo pedagógico e possibilitando um 
espaço para diálogo e compartilhamento 
de experiência, especialmente no que se 
refere ao planejamento do docente; 
-Após as experiências compartilhadas, o 
participante será convidado a realizar uma 
avaliação e reconstrução do planejamento 
no que se refere: público-alvo, objetivos, 
conteúdo, e a integração das 
competências nas ações educativas. 
 
Módulo 3: Construção e aplicação de 
estratégias pedagógicas na EAD 
(semana 6 – 8) 
Temáticas:práticas pedagógicas na EAD; 
-ações educativas e competências. 
 
Estratégias pedagógicas: 
-apresentação de possíveis abordagens 
pedagógicas utilizando tecnologia digital; 
-constituir equipes a fim de possibilitar 
um trabalho cooperativo; 
-Em equipes, escolher um público-alvo e 
propor uma possível arquitetura 
pedagógicas, integrando as competências 
necessárias para o desenvolvimento 

integral do sujeito nas suas múltiplas 
esferas. 

Recursos 
tecnológicos: 

Objeto de Aprendizagem CompDoc; um 
AVA. 

Avaliação: A avaliação se dará de forma processual e 
formativa, no intuito de contemplar toda a 
evolução da aprendizagem dos 
participantes do curso. Para tanto, será 
considerada a participação presencial e a 
distância efetiva durante o decorrer do 
curso, postagem das atividades 
observando os prazos determinados. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo teve como objetivo apresentar um objeto 
de aprendizagem sobre Competências Docentes 
(CompDoc), desde seu processo de desenvolvimento até 
sua avaliação e validação. A temática do OA surge como 
uma forma de auxiliar professores na compreensão das 
competências voltadas para docentes da área de EAD. 
Entende-se que cada vez mais surge a necessidade de 
desenvolvimento de recursos digitais que auxiliem os 
professores, bem como sirvam de conteúdo educacional em 
diferentes propostas de cursos. Com a avaliação do OA foi 
possível observar três aspectos (conteúdo, interface e 
didático-pedagógico) que podem auxiliar e apontar os 
possíveis indicadores para construção futuras deste tipo de 
material digital educacional. Desta forma, compreende-se 
que poderão ser disponibilizados espaços de articulação 
entre as tecnologias digitais e a formação docente. 
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ABSTRACT 

Spatial thinking is an important aspect of cognitive development 
in young children. Especially in the improvement of logical-
mathematical thinking [1] and performance in activities related to 
science, technology, engineering and mathematics (STEM 
disciplines). Furthermore, recent studies [2] estimate that the offer 
of STEM disciplines will be insufficient to supply the 
employment demand till 2018. The eDiVo project aims to 
enhance spatial skills of young children by introducing the use of 
Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in the classroom under the 
supervision of a teacher.  This paper shows the first design ideas 
associated with the eDiVo Kit, which considers both technical and 
pedagogical aspects for the construction of a prototype, to be 
tested in a real classroom environment. 

 
RESUMEN 
El pensamiento espacial es una componente importante del 
desarrollo cognitivo de niños y niñas en edad temprana. Sobre 
todo en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático [1] y en 
el futuro desempeño de actividades relacionadas con las ciencias, 
las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas (disciplinas 
STEM). Disciplinas que, según estudios recientes [2], presentarían 
una oferta insuficiente para la futura demanda laboral proyectada 
hasta el 2018. El proyecto eDiVo pretende potenciar habilidades 
espaciales en estudiantes de niveles iniciales, mediante 
actividades pedagógicas basadas en el uso de vehículos aéreos a 
control remoto (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) en el aula, bajo 
la supervisión del docente.  El presente documento muestra las 
primeras ideas de diseño del Kit eDiVo, el cual considera los 
aspectos tanto técnicos como pedagógicos, para la construcción de 
un prototipo que será evaluado bajo condiciones de aula reales. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [1]: Computer-assisted instruction (CAI)  

General Terms 
Design. 

Keywords 
Lateralidad, pensamiento espacial, 3D, robots, UAV, drones. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El conocimiento espacial es uno de los aspectos centrales del 
pensamiento humano, puesto que permite su funcionamiento 
adecuado en la cotidianidad. De manera recurrente los seres 
humanos acuden a su memoria espacial para buscar un camino, 
dar una localización o encontrar objetos perdidos [3]. La 
importancia del conocimiento espacial radica en el componente 
evolutivo y su relevancia adaptativa, puesto que cualquier 
organismo móvil debe ser capaz de navegar en su mundo para 
sobrevivir y representar su entorno espacial [4]. La cognición 
espacial se define como la interacción simbólica existente entre el 
objeto y el ambiente, la cual permite establecer relaciones entre 
elementos, representar mentalmente las relaciones espaciales y 
anticipar el resultado de las trasformaciones aplicadas a tales 
relaciones [5]. De esta manera, existe un nivel práctico o de 
conducta y un nivel simbólico o representativo del espacio,  
destacándose la diferencia entre dominar conceptualmente las 
representaciones espaciales y ser capaz de orientarse en un 
espacio determinado. La definición anterior hace referencia a la 
distinción entre espacio percibido y espacio representado,  
inicialmente planteada por Piaget e Inhelder [6], donde se define 
el espacio percibido como la vivencia motriz y perceptiva 
inmediata, que la persona posee del espacio. Mientras que el 
segundo término da cuenta de la capacidad de construir 
representaciones elaborando relaciones espaciales más complejas, 
las cuales suponen la descentración respecto del propio cuerpo, la 
objetivación de los puntos de vista y los juicios sobre las 
relaciones espaciales. Las habilidades espaciales se pueden dividir 
en tres tipos según lo planteado por [3]: percepción espacial, 
rotación mental y visualización espacial. Complementando lo 
anterior,  Newcombe y Frick [4] afirman la existencia de dos tipos 
básicos de transformaciones espaciales. Por un lado, los objetos se 
pueden transformar mentalmente al imaginarlos cambiando su 
orientación (giro), cuando cambian de escala mediante una 
expansión o contracción, cuando son plegados, etc. Y por otro 
lado, la persona puede imaginar como otro observador visualiza 
un objeto, adquiriendo nuevas perspectivas de acuerdo al punto de 
vista del observador y considerando al objeto para determinar su 
desplazamiento. Según [6], la adquisición de las habilidades 
espaciales no viene dada en forma innata, sino que constituyen el 
producto de una prolongada construcción evolutiva que comienza 
en el nacimiento y se establece en la adolescencia alrededor de los 
11 años. Alrededor de los 7 años, se adquieren las relaciones 
espaciales proyectivas, tales como los conceptos de arriba-abajo, 
delante-detrás e izquierda-derecha. Esta última dupla, es la más 
compleja ya que no se relaciona con la ruta normal de 
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movimiento, e implica comprender el concepto de simetría para 
dividir el cuerpo en  dos partes iguales (mitad izquierda y mitad 
derecha). A los 7 años, también debieran dominarse las nociones 
más abstractas como la rotación mental y coordinación de 
diferentes perspectivas visuales. La comprensión de estas 
nociones espaciales proyectivas dan paso a la adquisición de las 
nociones espaciales euclidianas a partir de los 11 años 
aproximadamente, implicando la descentración del propio punto 
de vista y el dominio de sistemas de referencia métricos, como por 
ejemplo distancias, proporciones, áreas, etc. En lo relativo al 
ámbito pedagógico, existe una correlación entre el razonamiento 
espacial y el éxito en el ámbito de la matemática y las ciencias [1], 
además se ha encontrado que el razonamiento espacial no es de 
carácter fijo sino que puede incrementarse significativamente a 
través de un entrenamiento adecuado [7]. Asimismo, estudios 
recientes [4] basados en más de un siglo de investigación en 
inteligencia de la psicología de los procesos cognitivos, establecen 
que el pensamiento espacial es el principal complemento al 
pensamiento verbal y configura un elemento importante en las 
disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) [4] .  El mismo estudio plantea la falta de evidencia 
para definir al conocimiento espacial como un estilo de 
aprendizaje. Por el contrario, se hace evidente que la mayoría de 
las personas piensan de forma verbal, matemática y espacial, lo 
que plantea un gran desafío para el sistema educativo y para la 
integración de estas diferencias en los currículos de los niveles 
iniciales. En el caso particular chileno, el currículum de educación 
parvularia refleja los conceptos de espacialidad en los objetivos de 
aprendizaje de los ejes de razonamiento lógico-matemático y 
motricidad. Para educación básica esto se refleja en los ejes de 
medición y geometría de la asignatura de matemática. Es 
importante mencionar que el objetivo del profesor no debiera ser 
solamente nivelar las posibles falencias en los niños, sino que 
también potenciar aun más a aquellos que presentan un desarrollo 
normal de habilidades espaciales. Hoy en día, existe suficiente 
evidencia sobre la importancia del pensamiento espacial en el 
desarrollo cognitivo de los niños y niñas en edad temprana, siendo 
el dominio de estos conceptos particularmente importante para el 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático [1]. Asimismo, 
estudios recientes [2] demuestran que individuos con un 
pensamiento espacial desarrollado, tienen ciertas ventajas en el 
desempeño en las denominadas disciplinas STEM y que 
conforman una componente importante en la innovación, 
productividad y crecimiento económico de los países y estiman 
que la oferta de estas disciplinas será insuficiente para satisfacer la 
demanda del mercado laboral de aquí al año 2018. 

2. EL PROYECTO eDiVo 
El proyecto eDiVo, tiene como objetivo diseñar una herramienta 
pedagógica basada en un dispositivo aéreo no tripulado, para 
potenciar el desarrollo de habilidades espaciales en niños de 
niveles escolares iniciales (entre 5 y 7 años). El propósito del 
proyecto es comprobar la factibilidad de construcción del 
dispositivo aéreo y la viabilidad de su uso en aula. Además se 
pretende generar un conjunto de materiales y actividades 
pedagógicas asociadas al uso del dispositivo, las cuales intentarán 
reforzar los conceptos y relaciones espaciales entre objetos 
concretos en ambientes tridimensionales reales, a fin de estimular 
el pensamiento lógico-matemático de manera lúdica e innovadora.  
Como se muestra en la Figura 1, el kit eDiVo incluirá tres 
componentes principales: (a) el Dispositivo Aéreo (DAE), (b) un 
Control Remoto Simplificado (CRS) y (c) un Escenario 
Tridimensional Concreto (ETC). Además se desarrollará un 
Modelo Pedagógico (MPE) para el uso del kit en aula, 

conformando así un entorno de aprendizaje basado en actividades 
ejecutadas por los estudiantes con la asistencia del educador.  Para 
la construcción tanto del dispositivo aéreo como el control 
remoto, se investigarán diferentes soluciones existentes, con la 
idea de generar versiones adaptadas para compatibilizar el uso en 
el ambiente escolar. En particular, el CRS estará especialmente 
diseñado para niños y niñas entre 5 y 7 años, permitiendo una 
manipulación simple del dispositivo volador en un ambiente 
cerrado. Por otro lado el DAE deberá contar con todos los 
requerimientos de seguridad y estabilidad para su uso con niños y 
niñas en el rango de edad mencionado anteriormente. 

derecha adelante

escenario 3D
concreto

control
remoto

simplificado

dispositivo aereo

 
Figura 1: Diagrama del Kit eDiVo 

 
Dado que el resultado de esta investigación es un dispositivo 
tecnológico para el uso en aula, y reconociendo que su adopción 
en el proceso educativo dependerá principalmente de su 
aceptación por parte de los docentes, se decidió incorporar  
profesores tempranamente en el proceso de diseño del proyecto, a 
fin de que ellos intervengan en la construcción de las 
componentes principales del kit, especialmente en la generación 
de las actividades pedagógicas asociadas al producto. En este 
contexto, este proyecto contempla la ejecución de una serie de 
grupos focales con profesores y estudiantes de educación 
parvularia y básica, a fin de captar las primeras impresiones de 
esta  innovadora propuesta pedagógica. 

Dispositivo Aéreo (DAE) y Navegación 
El proceso de navegación del DAE consiste en la ejecución de 
ciertos movimientos en el espacio definidos por usuario a través 
de un control remoto simplificado. Por un lado, estos 
movimientos son de carácter discreto, es decir, el dispositivo 
deberá ejecutar desplazamientos de largo fijo en cada una de las 
seis direcciones posibles, debiendo además mantener la posición 
después de la ejecución de cada instrucción. Además, se pretende 
generar un mecanismo para definir grupos de instrucciones para 
ser ejecutadas en forma secuencial como rutas programadas. Por 
ejemplo: mover el DAE dos unidades hacia arriba, luego una 
unidad hacia adelante y finalmente dos unidades a la derecha.   
Para lograr este nivel de control de vuelo, se pretende utilizar un 
sistema de navegación que registre la ubicación del DAE en 
tiempo real en base a una grilla tridimensional de puntos 
predefinidos. Para ello, se han evaluado distintas tecnologías de 
control de posición, sin perder de vista los requerimientos 
pedagógicos asociados al uso del dispositivo volador en un 
entorno escolar. Inicialmente se revisaron soluciones basadas en 
la tecnología GPS asistida por sensores inerciales. Sin embargo, el 
GPS presenta un error de al menos 1 metro y además no funciona 
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adecuadamente en recintos cerrados [8]. Por otro lado, los 
sensores inerciales tampoco proveen información precisa, además 
de acumular errores basados en mediciones de aceleraciones 
lineales y angulares.  
En nuestro diseño preliminar, y en base a una evaluación previa 
de diversos modelos comerciales se decide  usar el AR.Drone (de 
la empresa Parrot) como primer prototipo. Este aparato 
corresponde a un cuadricóptero (4 hélices) con una configuración 
en cruz, el cual cuenta con diversos sensores inerciales: cámara 
frontal e inferior y un sistema de comunicación inalámbrica 
(WiFi), por medio del cual es posible controlar y leer el estado de 
los sensores usando como interfaz una radio de control remoto o 
un dispositivo móvil previa instalación de un software 
especializado disponible para Android e iOS.  

Dado que el AR.Drone cuenta con una cámara frontal de alta 
resolución, se optó por utilizar el sistema de navegación 
recientemente propuesto por Engel et al. [8]. El cual se basa en 
ROS (Robot Operating System), y especifica un mecanismo de 
navegación para un entorno no conocido en base al análisis del 
video obtenido desde la cámara. Este sistema se compone de tres 
elementos: (a) monocular SLAM (Simultaneous Location and 
Mapping) basado en PTAM (Parallel Tracking and Mapping), (b) 
un filtro extendido de Kalman que permite mejorar la estimación 
de localización y orientación del móvil usando sensores inerciales 
y que se complementa con la localización obtenida por los 
métodos SLAM/PTAM y (c) un controlador para generar los 
comandos de control del DAE y posibilitar el seguimiento de las 
rutas de vuelo. La técnica SLAM permite crear un mapa de 
referencias de un entorno no conocido, en el cual un robot puede 
posicionarse y desplazarse en un ambiente tridimensional con un 
error del orden de los centímetros [8]. 

 
Figura 2: Primer diseño conceptual del control remoto 
simplificado. 
 

Control Remoto Simplificado (CRS) 
Dado que las aplicaciones para comandar los AR.Drone son 
complejas para niños pequeños, se diseñó un nuevo control 
remoto simplificado (CRS), el cual aprovecha las capacidades de 
localización y movimientos precisos logradas con el nuevo 
sistema de navegación. Para ello se definen movimientos discretos 
de aproximadamente 1 metro de longitud en todas las direcciones, 
(adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda y derecha), para lo cual el 
CRS considera materiales especiales de construcción, forma de 

cubo y algunas funcionalidades agregadas. En general, esto se 
traduce en el desarrollo de una interfaz de usuario tangible (TUI, 
Tangible User Interfaces), concepto descrito por Shaer et al. [9], 
en el cual se establece un enlace entre un objeto físico y el mundo 
digital. Sin embargo, en nuestro caso la información digital 
generada por la acción de la interfaz se traducirá en acciones de 
control y movimiento sobre un dispositivo volador. Algunos 
ejemplos concretos de cubos como interfaz de usuario son: el 
Cubic-Mouse [10], Autonomous Cube [11] y ActiveCube [12]. En 
este caso, el CRS debe ser capaz de recoger las instrucciones del 
usuario y dar las órdenes (en forma inalámbrica) para la 
actuación. En la Figura 2 se muestra un esquema de los 
componentes y su accionamiento. 

Escenario Tridimensional Concreto (ETC) 
Para que el dispositivo volador pueda desplazarse en un entorno 
en que las actividades pedagógicas tengan un mayor sentido, se 
requiere el diseño e implementación de un escenario pedagógico. 
Para llegar a un diseño elaborado de este escenario, se ejecuta un 
análisis de los requerimientos pedagógicos y técnicos 
especificados en reuniones de trabajo previas. Luego se 
esquematiza la estructura base del escenario: los materiales que se 
utilizarán y su organización, considerando el espacio de vuelo 
disponible para el dispositivo. Con esto se busca obtener 
retroalimentación por parte de docentes a través de grupos focales 
y realizar algunas pruebas concretas con los primeros prototipos 
del dispositivo volador. Por último, se realizan ajustes 
incrementales del escenario, lo que permitirá llegar a una versión 
ajustada a los requerimientos de uso en aula. El diseño del 
escenario contempla varios aspectos como: (a) la seguridad para 
los niños y (b) la posibilidad de desarrollar actividades con 
temáticas diferentes, con y sin el dispositivo volador.  Para la base 
del escenario (suelo) se utilizará una alfombra de Etilvinilacetato 
(goma EVA) en forma de puzle, con temáticas asociadas a las 
actividades pedagógicas que se deseen realizar y cuadrantes sobre 
los cuales se moverá el dispositivo volador. Dentro del escenario 
habrá también algunos obstáculos móviles, a fin de que el 
recorrido ejecutado por los usuarios tenga componentes de 
dificultad adicional. Entre los obstáculos destacan los cubos del 
mismo tamaño de los cuadrantes en diferentes colores e imágenes 
de objetos o seres vivos.  

Modelo Pedagógico (MPE) 
La propuesta del diseño conceptual del modelo pedagógico del 
eDiVo se sustenta en 4 pilares básicos:   

• Análisis pedagógico basado en la revisión de publicaciones 
científicas, proyectos y experiencias a nivel nacional e 
internacional relacionadas con espacialidad y lateralidad.  

• Análisis del currículo chileno para NT2 y 1º básico en 
cuanto a objetivos de aprendizaje y definición de 
indicadores pedagógicos en el ámbito de la espacialidad y 
lateralidad.  

• Búsqueda y revisión de instrumentos de evaluación para la 
temática de espacialidad y lateralidad, validados tanto a 
nivel nacional como internacional.  

• Análisis de información generada a partir de la realización 
de grupos focales con docentes y estudiantes.  

Las actividades pedagógicas para este proyecto contemplan una 
unidad didáctica a desarrollar en un período de tres semanas, 
recogiendo (desde los programas curriculares) los objetivos de 
aprendizaje y sus respectivos indicadores para abordar los 
conceptos de espacialidad y lateralidad. Las actividades de 
enseñanza-aprendizaje serán organizadas en clases estructuradas 
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en momentos de inicio, desarrollo y cierre, con una duración de 
30 minutos para NT2 y de 45 minutos para 1º básico. Un tercio de 
este tiempo será utilizado  haciendo uso del  kit eDiVo. Las clases 
estarán pensadas para grupos de trabajo que no excedan los 3 ó 4 
niños, los que harán uso de un espacio distinto al de la sala de 
clases. Estos grupos serán organizados de acuerdo a los resultados 
de un pre-test que ayudará a establecer el nivel cognitivo de cada 
niño. Además, se realizará un proceso de transferencia que tiene 
como objetivo la formación de los docentes para la integración del 
Kit eDiVo en la enseñanza-aprendizaje de las nociones espaciales, 
siendo modelling [13] y los juegos de roles [14] las principales 
estrategias didácticas. Se realizará también un acompañamiento en 
aula, vinculado al desarrollo de los talleres de formación docente 
a partir de la incorporación del Kit eDiVo a las prácticas 
pedagógicas usando la metodología propuesta por Darling-
Hammond et al. [15].    

Evaluación 
Este proyecto contempla evaluar sus resultados en base al grado 
de usabilidad del kit eDiVo en el entorno escolar. Para esto se 
realizarán dos tipos de pruebas: en la fase inicial del proyecto se 
ejecutarán pruebas de usabilidad en un ambiente controlado 
(laboratorio) y con un número reducido de usuarios (estudiantes y 
docentes) hasta lograr un prototipo lo suficientemente seguro y 
estable para ser probado en un entorno real de aula. Finalmente, 
las pruebas en aula se realizarán complementariamente a la 
enseñanza de los contenidos de espacialidad y lateralidad del 
currículum chileno, utilizando el plan de trabajo y estrategias ya 
mencionadas en el modelo pedagógico. 

prototipo
1

prototipo
2

prototipo
final

prueba 
en aula

prueba 
laboratorio

prueba 
laboratoriodiseño

grupos
focales

resultados
 

Figura 3: Esquema de desarrollo del proyecto donde se 
visualizan las etapas de evaluación. 
 

3. CONCLUSIONES  
En base a los datos obtenidos a partir de la literatura científica y 
tres grupos focales realizados con profesores, estudiantes y 
expertos en educación, se ha logrado recopilar valiosa 
información para el diseño del dispositivo volador y su interfaz de 
control. Con respecto al ámbito técnico y en base a los 
requerimientos capturados, se han contrastado las características 
físicas y funcionales de diferentes modelos de dispositivos aéreos, 
existiendo una inclinación por la adopción del modelo 
cuadricóptero. Con este modelo, se ha estado desarrollando un 
sistema de navegación y control para que este dispositivo sea 
comandado por un control remoto simplificado con forma de cubo 
y que, en un recinto cerrado, realice movimientos discretos en 
todas las direcciones espaciales. Durante los meses restantes de 
ejecución del proyecto se contempla seguir con una evaluación y 
ajuste permanente, en base a la realimentación de los docentes y 
estudiantes para obtener un prototipo ajustado a los objetivos 
pedagógicos y requerimientos de los usuarios.  Finalmente, se 
contempla ejecutar pruebas piloto con el prototipo eDiVo donde 
se evaluará la usabilidad del kit en un ambiente escolar real. 
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ABSTRACT 
This article aims to propose an architecture for teaching in a 
distance course in accounting, starting from an existing classroom 
model.  Using the elements of a pedagogical architecture, 
consisting of organizational, instructional, methodological and 
technological approaches, the article describes how the members 
of the process, teachers, tutors and students, establishes a 
framework able to develop competencies, including the ability to 
issue critical judgment on the performance and economic and 
financial situation of companies. The article suggests strategies to 
develop professional and distance learning competencies in the 
participants, analyzing the key aspects of a pedagogical 
architecture and proposing alternatives that lead to the 
improvement of teaching and learning when compared with 
conventional approaches. 

RESUMO 
Este artigo tem por objetivo propor uma arquitetura pedagógica 
para um curso a distância na área das ciências contábeis, partindo-
se de um modelo presencial existente.  Utilizando-se dos 
elementos de uma arquitetura pedagógica, constituída por 
aspectos organizacionais, de conteúdo, metodológicos e 
tecnológicos, o artigo descreve como os principais integrantes do 
processo, professor, tutores e alunos, estabelecem uma estrutura 
capaz de desenvolver competências, entre elas a capacidade de 
emitir juízo crítico sobre o desempenho e a situação econômico-
financeira das empresas. O artigo sugere estratégias para 
desenvolver as competências profissionais e de EAD aos 
participantes, analisando os aspectos chaves de uma arquitetura 
pedagógica e propondo alternativas que levem ao aprimoramento 
do processo de ensino e aprendizagem quando comparado com as 
abordagens convencionais. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– Distance learning.   

Termos Gerais 
Experimentation. 

Palavras Chaves 
Arquitetura Pedagógica, Ciências Contábeis, Curso a distância, 
EAD, Competências. 

1. RESUMO ESPANDIDO 
O trabalho foi desenvolvido tendo como guia uma perspectiva de 
arquitetura pedagógica para uma disciplina do curso de 
bacharelado em ciências contábeis da UFRGS. Numa abordagem 
transversal, foi acompanhado o processo de transição de uma 
disciplina exclusivamente presencial para uma nova versão, na 
modalidade EAD. Faz parte da presente construção a proposta 
metodológica a ser utilizada, as escolhas das competências para a 
praxiologia docente e as proposta para desenvolvimento das 
capacitações necessárias para que os alunos compreendam o 
processo de aprendizagem utilizado. O estudo é de natureza 
exploratória, de caráter qualitativo.  O método adotado pode ser 
caracterizado como uma pesquisa-ação, tendo em vista que, além 
de se identificar limitações e problemas da abordagem presencial 
atualmente adotada, se propôs e se implementou uma solução que 
os superassem [9].  Como técnicas de coleta de dados e objetivos 
de aquisição de informações: a) pesquisa bibliográfica: embasar a 
fundamentação teórica e a geração de modelos de arquiteturas 
pedagógicas; b) pesquisa documental: buscar as exigências 
profissionais e regimentais que fundamentam o curso e a 
formação do Contador e; c) Observação participante: propor e 
validar a estrutura do ambiente virtual de aprendizagem, com 
todos os seus componentes.  Os pesquisadores desenvolveram os 
papéis, de tutores ou de monitores das atividades dos alunos na 
disciplina, com ação estruturante direta sobre a arquitetura 
adotada. Finalmente, a análise dos dados foi realizada por temas, 
categorizando-se as informações e as posicionando dentro do 
modelo teórico eleito.  Essa abordagem se assemelha à teoria 
fundamentada [17], onde as categorias eleitas são inter-
relacionadas dentro da lógica de um modelo teórico escolhido. 
A relação ensino e aprendizagem pode ser representada, 
sustentada por diferentes pressupostos epistemológicos que 
caracterizam o paradigma norteador da prática docente: o 
paradigma instrucionista (concepção empirista), o humanista 
(concepção apriorista) ou o interacionista (concepção 
construtivista) [2]. O modelo instrucionista concebe que o 
conhecimento vem do meio exterior na forma de transmissão ou 
transferência ao sujeito. O humanista defende que o conhecimento 
vem de a priori, significa dizer aquilo que foi posto antes como 
condição do que vem depois. Já o paradigma interacionista 
sustenta a crença que se aprende agindo sobre o conteúdo a ser 
estudado, pela interação entre sujeito e meio exterior (o objeto do 
conhecimento) [2]. O conhecimento é construído pela ação do 
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sujeito em suas interações com o meio [14, 15], tanto na educação 
presencial ou na a distância. 
Com a presença da educação a distância tendo crescido 
significativamente nos últimos anos, se fez necessário o 
desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem que 
pudessem organizar, de forma estruturada, os aspectos 
pedagógicos dessa atividade.  Com isso, surge o conceito de 
arquitetura pedagógica como elemento estruturante dos diversos 
aspectos envolvidos em formações à distância.  Pode ser 
entendida como conteúdo e a prática didática que acontece no 
cotidiano ao se desdobrar o currículo dos cursos [12].  Se define 
por um sistema de premissas teóricas que representam, explicam e 
orientam como se aborda o currículo e o que o concretiza nas 
práticas pedagógicas [5]. São estruturas de aprendizagem 
realizadas a partir de componentes como abordagem pedagógica, 
inteligência artificial, softwares, internet, educação a distância e 
concepção de tempo e espaço [7].  Além disso, são importantes 
para dar autonomia ao aluno, requerendo do estudante ação e 
reflexão sobre experiências de pesquisas, por exemplo.  
Para embasamento teórico e descrição dos elementos da 
arquitetura proposta nesse estudo, aplica-se a Arquitetura 
Pedagógica (AP) organizada em quatro aspectos: organizacionais, 
instrucionais ou de conteúdo, metodológicos e tecnológicos [3]. 
Os aspectos organizacionais da AP dizem respeito tanto às 
questões de gestão de um curso de EAD quanto às bases legais e 
pedagógicas que o sustentam.  Os aspectos de conteúdos se 
caracterizam como os componentes instrucionais, os quais podem 
ser qualquer tipo de material utilizado para apropriação de 
conhecimento [3]. Os aspectos metodológicos contemplam as 
atividades, as formas de interação e comunicação, os 
procedimentos de avaliação e a organização de todos esses 
elementos em uma sequência didática para a aprendizagem [3, 5]. 
Por fim, se faz necessária a adoção de uma metodologia que 
viabilize o uso desses recursos relacionada à concepção 
epistemológica que fundamenta a prática pedagógica do docente. 
É difícil escolher métodos eficazes sem a adoção de uma 
metodologia, quando se reflete sobre a mídia na educação [16].  
Já os aspectos tecnológicos dizem respeito ao elemento da 
arquitetura pedagógica que define qual o ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) que será utilizado, as ferramentas que darão 
suporte às atividades de ensino, bem como a todos os outros 
recursos tecnológicos [3].  
Quanto ao termo competência, aplicado no presente trabalho, diz 
respeito à combinação dos conhecimentos, habilidades e atitudes 
(CHA) que se quer desenvolver, podendo ser definidos para todos 
os atores da educação a distância, quer sejam professores, tutores 
ou alunos [4]. Considerando-se competências como CHA 
mobilizados, compreende a reflexão como um recurso a esquemas 
construídos pelo sujeito que são aplicados em situações cotidianas 
e a atitude como uma aplicação das habilidades e conhecimentos 
por meio das ações, comportamentos e posturas [4]. O 
conhecimento corresponde ao saber sobre uma determinada 
competência.  Já habilidades são de caráter prático, técnico ou 
procedimental, traduzidos por uma ação, o saber fazer.  Por fim, 
atitude diz respeito à prontidão para agir ou fazer, ou seja, para se 
ter competência é preciso ter uma atitude a favor das ações de 
resolução [4]. 
O desenvolvimento de competências nos atores envolvidos em 
EAD envolve processos complexos tanto na forma como se 
estrutura (o sujeito psicológico) quanto no modo como se 
organiza (domínios de atuação) [4]. Os domínios de atuação 

compostos por um conjunto de competências necessárias para 
EAD são [4]: domínio tecnológico, domínio de gestão, domínio 
sociocultural e domínio cognitivo. O domínio tecnológico abrange 
as competências necessárias para o uso dos recursos tecnológicos 
em EAD. O domínio sociocultural diz respeito às competências 
aos aspectos culturais e sociais onde os atores estão envolvidos 
tendo como foco o trabalho em equipe e seus desdobramentos. As 
competências relacionadas ao domínio cognitivo abrangem 
àquelas relacionadas com o sujeito e sua aprendizagem, 
relacionadas principalmente com a construção do conhecimento. 
Por fim, o domínio de gestão com enfoque nas atividades 
administrativas e acadêmicas, exigindo competências tanto para o 
bom atendimento, organização e garantia do bom funcionamento 
do curso bem como conhecer tecnologias educativas e suas 
possibilidades pedagógicas, incluindo também a capacidade de 
administrar relacionamentos entre os sujeitos envolvidos nas 
atividades acadêmicas [4]. 
Para o desenvolvimento de uma competência o professor precisa 
criar situações de aprendizagem de forma que o aluno consiga 
construir conhecimentos, desenvolver habilidades (saber fazer), 
seja motivado e demonstre atitude (querer fazer) [4], ou seja, 
elabore  uma estratégia. Em sentido geral, uma estratégia é uma 
atitude constante que se manifesta através de uma série de 
atividades e que busca através delas o cumprimento de um 
determinado objetivo [1]. Uma vez aplicada na área educativa, 
visa atingir o desenvolvimento das competências pretendidas.  As 
estratégias podem ser classificadas como cognitivas, quando 
orientam a construção das estruturas cognitivas (compreensão, 
aplicação de conceitos), ou metacognitivas quando se referem ao 
controle do processo de aprendizagem pelo sujeito (retrospecção, 
reconstrução, prospecção) [1, 6, 11]. O papel do professor é 
justamente o de desenvolver estratégias [13]. No caso particular 
de professores de EAD, este desenvolvimento se dá através dos 
AVA, de modo a acompanhar, sistematizar e construir novas 
possibilidades no processo de aprendizagem.  
Sendo assim, com base na fundamentação teórica, apresenta-se a 
proposta de arquitetura pedagógica elaborada para a disciplina 
Análise das Demonstrações Contábeis do Curso de Ciências 
Contábeis da UFRGS, as competências cujo desenvolvimento se 
pretende oferecer aos seus participantes, bem como as estratégias 
para implementá-las.  A Arquitetura Pedagógica (AP) é 
apresentada a partir dos seus aspectos organizacionais, de 
conteúdo, metodológicos e tecnológicos. 
Os componentes principais do aspecto organizacional da 
arquitetura são o pedagógico e o gerencial. A  abordagem 
pedagógica é interacionista [10]. A coordenação geral é do 
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, a coordenação 
pedagógica do curso é da comissão de graduação e a coordenação 
operacional é de responsabilidade do professor regente [10]. 

Quanto ao aspecto conteúdos da AP, a disciplina tem por 
objetivo capacitar o aluno a formar juízo crítico a respeito da 
situação econômica e financeira da empresa, com fundamento na 
análise das demonstrações contábeis [20]. Uma vez que a 
disciplina passa para a modalidade EAD, adaptações nos aspectos 
instrucionais são necessárias, contemplando materiais 
motivadores e interativos, ofertados em diferentes mídias.  Entre 
eles, foram selecionados textos, imagens, vídeos, exercícios, links 
a páginas externas, questionários on-line, atividades através do 
hot potatoes, livros, objetos virtuais de aprendizagem (O Analista 
Contábil [19]) e outros materiais que viessem a facilitar o 
exercício da autonomia por parte do educando [7]. Também foram 
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adotadas diversas bibliografias, categorizadas em livro-texto, 
obras básicas e obras complementares, indicadas no plano de 
ensino da disciplina [20].  
Quanto aos aspectos metodológicos da AP, aderente ao 
pressuposto epistemológico que orienta a ação didática, as 
atividades propostas na disciplina estão diretamente relacionadas 
aos objetivos educacionais pretendidos, organizadas para que os 
alunos possam ser capazes de atuar com autonomia nos seus 
processos de ensino aprendizagem. Para tal, os métodos propostos 
são: (i) tomar conhecimento sobre os temas a serem estudados: 
leitura prévia de textos e/ou capítulos envolvendo conteúdos 
teórico-práticos; (ii) ação sobre os objetos: realização de 
exercícios práticos; (iii) promover a relação entre os conteúdos: 
apresentação do resultado de suas pesquisas; (iv) proporcionar 
abstrações reflexionantes: resolução de problemas a partir dos 
conteúdos anteriores e perguntas levantadas pelo professor; (v) 
estimular a colaboração: discussões em fóruns e trabalho de 
análise setorial realizada em grupos; e (vi) desenvolver a 
autonomia: preparação prévia de questões, relatório sobre a 
análise setorial realizada em grupo, artigos sobre os tópicos 
estudados na disciplina. As avaliações dos estudantes na 
disciplina são realizadas de forma contínua no decorrer da 
disciplina, tanto presencial como virtual. Busca-se acompanhar o 
progresso obtido pelo estudante ao longo do semestre no 
desenvolvimento das atividades propostas, com ênfase no produto 
final [18]. Dessa forma, são fornecidos feedbacks das atividades 
avaliativas realizadas, conforme atividades propostas na 
disciplina. 
Os aspectos tecnológicos da AP foram avaliados quanto à 
plataforma utilizada, quanto ao suporte sistêmico e quanto aos 
momentos síncronos e assíncronos. A plataforma utilizada foi o 
Moodle institucional da Universidade, onde foram organizadas 
funcionalidades de comunicação, tais como: informações gerais e 
cronograma de atividades; espaço de conteúdos programáticos; 
fórum para esclarecimento de dúvidas; fóruns para discussões de 
temáticas, com prazos definidos; ambiente para autoria de textos 
interativos e exercícios práticos; ambiente para definição, coleta e 
análise de dados; sala de entrega de tarefas; sessões de feedback; 
chats; e materiais de consulta.  
Um curso realizado na modalidade a distância trabalha, 
simultaneamente, desenvolvendo competências dentro de dois 
escopos, a profissional e as EAD.  O profissional  diz respeito às 
competências que se deseja desenvolver no aluno que virá a 
assumir responsabilidades e atribuições inerentes às do 
contabilista.  O outro escopo de competências desenvolvidas se 
relaciona àquelas inerentes a um processo de formação em EAD.   
Considerando-se as competências necessárias para os alunos de 
EAD terem maior desenvolvimento no seu aprendizado, 
destacam-se aquelas desenvolvidas pela arquitetura proposta: 
Administração do Tempo, Autonomia, Reflexão e Trabalho em 
Equipe, de modo a estimular o desenvolvimento da competência 
profissional Emitir juízo crítico sobre o desempenho e a situação 
econômico-financeira de empresas [20].  A competência 
Administração do Tempo consiste em cumprir agenda, realizar a 
gestão das atividades, capacidade de atingir prioridades, metas e 
objetivos. Os elementos são: 

• Conhecimentos: de formas de organização – organização 
das atividades de leituras semanais e pesquisas para as 
atividades e de prazos – cumprir datas para entregas de 
atividades, prazos para administrar atividades em grupo e 
individuais. 

• Habilidades: Utilizar o tempo de forma eficiente, ordenar  
ações, identificar objetivos – como todas as atividades a 
serem entregues via AVA possuem data de início e data da 
entrega, inclusive com horário delimitado, faz com que o 
aluno busque organizar o tempo e atividades a serem 
entregues nos prazos e datas estipulados. 

• Atitudes: ser objetivo, proativo e focado – o aluno precisa 
ter o objetivo claro da atividade, buscar antecipar suas 
atividades agindo com proatividade bem como planejar as 
suas atividades a serem entregues. 

A competência Autonomia consiste em governar por si mesmo. Os 
elementos da competência são: 

• Conhecimentos: ter autonomia nas atividades desenvolvidas 
a distância; buscar e escolher soluções pautadas na ética e 
valores morais para análise contábil de empresas; ter 
conhecimento básicos de contabilidade; e percurso livre aos 
assuntos por ordem de prioridade do estudante; buscar 
atividades seu interesse e necessidade de aprendizado. 

• Habilidades: tomar decisões, gerenciar o tempo para o 
objeto; capacidade de analisar dados contábeis a partir das 
análises contábeis saber  tomar melhor decisão para uma 
empresa. 

• Atitudes: responsabilidade, compromissado, persistência; 
agir com responsabilidade e ética diante das análises 
desenvolvidas, das decisões tomadas. 

Reflexão representa a competência para refletir e analisar 
criticamente situações, atividades e modos de agir. Seus 
elementos são: 

• Conhecimentos: Conhecer o objeto em questão, análise e 
demonstrativos contábeis; analisar conceitos e correlacioná-
los as empresas e seus demonstrativos contábeis; analisar 
situações empresariais e tomar decisões mais adequadas de 
acordo com a área contábil; acessar o objeto de aprendizagem 
O Analista Contábil. 

• Habilidades: Analisar e interpretar dados das empresas nas 
quais estão desenvolvendo seis demonstrativos contábeis; usar 
o Word e Prezi para apresentar  as análises realizadas; acessar 
sites sugeridos e assistir aos vídeos propostos – todos para 
desenvolver a capacidade de reflexão e análise a cerca do 
objeto de estudo. 

• Atitudes: autodidaxia; ter autocontrole; ter capacidade crítica 
para apontar dentro dos demonstrativos contábeis situações 
nas quais a empresa passa e analisar/apontar soluções. 

Já a competência Trabalho em Equipe consiste na competência de 
relacionar com os demais colegas, sabendo se expressar na 
equipe. O trabalho em equipe será desenvolvido e avaliado 
através da ferramenta fórum, trabalho entregue no Wiki, 
apresentação pelo Prezi e cálculos com o software Excel. 

• Conhecimentos: Definir equipes, saber sobre cada membro 
e suas áreas; conhecer Planilhas Excel. 

• Habilidades: Capacidade de interagir com os demais, 
sabendo distinguir momentos de descontração dos 
momentos de trabalho; formação de grupos de trabalho no 
Moodle; definir papéis, objetivos do grupo; trabalhar em 
colaboração pelo fórum; gerenciar conflitos; respeitar todos 
e suas diferenças, ritmos de trabalho; desenvolver texto 
colaborativo via Wiki; desenvolver apresentação no Prezi. 

• Atitudes: Ser proativo e aberto a críticas/elogios; saber se 
colocar no lugar do outro; saber usar expressões de humor e 
etiqueta. 
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Na sequência, são apresentadas considerações sobre as 
competências a serem desenvolvidas na atividade de ensino, bem 
como os domínios em que essas competências têm maior impacto. 
A Tabela 1 resume a intensidade da relação entre as competências 
desenvolvidas e os domínios trabalhados. 

Tabela 1. Relação das competências com os domínios 
Competência / 

Domínio 
Domínio 

Tecnológico 
Domínio 
Cognitivo 

Domínio 
Sociocultural 

Domínio 
da Gestão 

Administração 
do Tempo Médio Baixo Médio Alto 

Autonomia Alto Baixo Alto Médio 
Reflexão Baixo Alto Alto Baixo 

Trabalho em 
equipe Baixo Baixo Alto Baixo 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Em síntese, demonstrou-se como, utilizando uma metodologia de 
construção de cursos EAD, com a contribuição de uma arquitetura 
pedagógica, voltada para cursos EAD, se pudesse dar conta dos 
quesitos necessários para introduzir a metodologia de educação a 
distância, levando-se em consideração que os atores também 
devem ser capacitados e habilitados para compreender como se 
operam tais ambientes.  
O estudo das relações das competências com os domínios 
permitiu visualizar mais claramente o papel da tutoria para 
acompanhar os alunos em suas atividades. Com relação à 
competência administração do tempo, o que se observa é que os 
alunos precisam desenvolver mecanismos que possam torná-los 
mais produtivos em relação ao tempo relativamente curto para a 
realização das tarefas. Em relação à Autonomia, os dois domínios 
necessários para que o aluno dê conta de suas participações está 
ligada diretamente ao uso das tecnologias e do domínio 
sociocultural, como produtos das interações que desenvolvem no 
ambiente. Quanto mais eles se relacionam e trocam informações, 
mais aprendem sobre os recursos tecnológicos e sobre a atividade 
trabalhada. Com relação à Reflexão, o que se espera do aluno é o 
domínio cognitivo, ou seja, o aprendizado do tema proposto, e 
estudar sozinho pareceu ser, o maior desafio encontrado pela 
turma. E, por fim, o Trabalho em Equipe, cujo domínio 
sociocultural é o fator mais importante, pois dele dependem as 
interações, contribuições, trocas e discussões propostas. Os 
resultados apresentados mostraram grande volume de dados 
gerados, discussões realizadas, construções de conceitos oriundos 
das colaborações. 
Como sugestão para trabalhos futuros, o estudo de outras 
competências para EAD, combinados com os domínios 
tecnológicos, cognitivos, socioculturais e de gestão, poderão 
demonstrar, entre outros resultados, realidades da modalidade a 
distância e contribuir para melhoria das disciplinas nas áreas de 
ciências contábeis. 
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ABSTRACT 
The Social Network Educational of the City of Novo Hamburgo, 
Rio Grande do Sul, called RedEdu was based on structures 
already widespread among Internet users. Is being developed 
since the beginning of the year 2013 as a collaborative tool and 
socialization closed to the community of municipal schools. The 
article discusses briefly the proposal, the first impacts and 
numbers after the evaluation of the pilot project. 
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RESUMO 
A Rede Social Educacional do Município de Novo Hamburgo, 
Rio Grande do Sul, apelidada de RedEdu foi baseada nas 
estruturas já amplamente difundidas dentre os usuários da 
internet. Está sendo desenvolvida desde o início do ano de 2013 
como ferramenta colaborativa e de socialização fechada para a 
comunidade da Rede Municipal de Ensino. O artigo apresenta 
sucintamente a proposta, os primeiros impactos e os números após 
a avaliação do projeto piloto de implantação.  

Palavras-chave 
Rede Social Educacional, Colaboração, Interdisciplinariedade 

1. INTRODUÇÃO 
 
A disseminação do uso de redes sociais virtuais por camadas cada 
vez mais jovens já passa a fazer parte do cotidiano. A maior parte 
dessas redes tem como único objetivo o entretenimento, o que lhe 
passou um estigma de queda de produtividade e até de futilidade. 
Uma rede social pode ser caracterizada como uma estrutura 
composta por pessoas ou organizações essas ligadas por 
relacionamentos horizontais e não hierárquicos, onde partilham 
valores e objetivos comuns [2]. Uma rede social virtual utiliza 
sistemas automatizados e a internet para proporcionar esta 
interação. 

 
Tendo em vista estas características, mais do que entreter, as redes 
podem se tornar ferramentas de interação valiosas no dia-a-dia do 
trabalho em sala de aula, quando direcionadas para a 
complementação dos conteúdos trabalhados presencialmente. 
Além de disponibilizar os materiais acadêmicos de aula, como 

textos, slides e exercícios resolvidos, os professores também 
podem usar o canal para aproximação com os alunos, ajudando o 
professor a conhecê-los melhor. Assim, sabendo os interesses dos 
jovens para os quais dá aulas, ele prepara aulas mais focadas e 
interessantes, que facilitariam a aprendizagem [5].  
 
Alguns acreditam que essas redes sociais com fins educacionais só 
se consolidarão daqui a alguns anos, quando também os 
professores serão desta geração que cresceu vivenciando a 
experiência de sociabilização virtual, quando estes iniciarão as 
tarefas e as discussões diretamente na rede. Outro ponto a ser 
levantado é o papel do docente neste processo, devendo este 
também entender o valor e a força de um retorno eficiente e a 
importância de evoluir neste sentido. Lembrando Rubem Alves, 
“O professor que teme ser substituído pela tecnologia merece sê-
lo”. 

2. AVEA'S E PANORAMA NACIONAL 
 

Seguindo linhas socioculturais o processo educacional é 
essencialmente social e culturalmente mediado, e as relações que 
o individuo estabelece com os demais são fundamentais para o 
processo de construção de si mesmo. Assim, podemos entender 
que o conhecimento é internamente construído, social e 
culturalmente mediado. 

Segundo levantamento feito nos últimos anos pela Cetic.br 
[1], 95% dos professores usam a internet para pesquisas e 91% 
para enviar e-mails. Outra informação é que 70% deles não 
apresentam qualquer dificuldade para acessar redes sociais. 
Apesar do uso da web, o desafio é fazer com que os docentes 
realmente se apropriem dessas ferramentas. Um exemplo claro 
disso é que 95% dos educadores disseram não usar tecnologias 
para avaliar tarefas de casa. As redes sociais deveriam ser aliadas 
do professor para otimizar os processos educativos fora da escola 
– como nos trabalhos de casa, por exemplo. 

 
Ainda de acordo com o estudo da Cetic.Br, 86% dos professores 
não usam recursos tecnológicos no apoio individual, o que 
impede um ensino personalizado dos alunos “que estão fora da 
curva”. Enquanto isso, 73% disseram não usar jogos educativos 
ou para trabalhos em grupo [1]. 

 
Por incrível que pareça, os mais resistentes ao uso das tecnologias 
na escola são justamente os professores. A pesquisa mostra que 
55% dos professores têm resistência ao uso de tecnologias na 
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Educação e, em segundo lugar, os gestores são os mais resistentes, 
já que não está no planejamento [5].  

 
Esta relutância foi notada na primeira avaliação proposta aos 
educadores que utilizaram a RedEdu solicitando suas primeiras 
impressões sobre o ambiente onde mais de uma vez se obteve a 
resposta: “é somente mais uma coisa para termos que fazer”. 
 

3. METODOLOGIA 

3.1 Forma de avaliação 
 
Efetuar-se-á a avaliação da utilização de redes sociais em 
ambiente educacional, características, possíveis ganhos e riscos 
em um espaço onde é possível produzir conteúdo e gerir 
comunidades através de ferramentas colaborativas e interativas.  

 
Quanto à natureza do trabalho, esse terá como foco a busca de 
informações que verifiquem o potencial do uso destas redes 
sociais virtuais no ambiente escolar como forma de interação entre 
alunos e professores, limitações e riscos. 

 
A forma de apresentação dos resultados será quantitativa, no 
momento que será feito uso de ferramentas digitais para 
mensuração do conteúdo produzido e volume de interações nos 
conteúdos propostos, o que significa traduzir em números para 
classificá-los e analisá-los. Também terá caráter qualitativo, já que 
alguns eventos possuem subjetividade que não pode ser traduzida 
em números.  
 

3.2 Apresentação da Rede 
 
A Rede Social Educacional do Município de Novo Hamburgo, 
apelidada de RedEdu [6] é uma rede fechada para docentes da 
Rede Municipal e foi baseada nas estruturas já amplamente 
difundidas dentre os usuários da internet. Conceitos como 
“adicionar”, “curtir”, “seguir e ser seguido” foram incorporados 
com o intuito de torna-la algo mais próximo, facilitando sua 
difusão.  

 
São partes principais e bases da ferramenta: 
 

 Página inicial: esta página contém seu próprio feed de 
notícias, que inclui atualizações de notícias públicas e uma 
agenda de eventos; 

 Perfil: Mostra a foto, os interesses e outras informações de 
uma pessoa; 

 Comunidades: Essa é uma boa ferramenta para projetos. Os 
grupos podem ser fechados, abertos ou privados. 

 

3.2.1 Página inicial 
 
Ao entrar na rede, a primeira coisa que é apresentada ao visitante 
é a “página inicial”. Ela contém seu feed de notícias públicas e 
uma agenda de eventos, que consiste, em grande parte, de 
informações e eventos de interesse a toda comunidade escolar. 
Após a sua autenticação, estes blocos passam a mostrar também 

os eventos e notícias particulares ou relacionados aos grupos que 
aquela pessoa é integrante. 
 
Depois de efetuado esta autenticação, a página inicial passa a ser 
exclusivamente sua. Cada pessoa vê um feed de notícias diferente 
em sua página inicial. O feed de notícias é um fluxo contínuo de 
atualizações, que o usuário pode acionar a opção “curtiu” que fica 
visível a todos os participantes. É como um painel de inicialização 
para tudo.  
 

 
Figura 1. Imagem da tela inicial apresentada logo após a 

autenticação no sistema 
 

3.2.2 Perfil 
 

Seu perfil é diferente da sua página inicial. Ao autenticar na 
RedEdu pela primeira vez, o participante será solicitado a criar 
um perfil com informações profissionais como email institucional, 
setor ou escola onde está atuando e formação acadêmica. Além 
disso, pode publicar uma foto para que possa ser melhor 
identificado pelos colegas. 
 

 
Figura 2.  Perfil de cada usuário, mostrando dados de 

formação e em qual escola ou entidade da Rede Municipal de 
Ensino o participante está lotado. 

 
Também nesta visão, alguns módulos estão disponíveis, como 
feed de notícias do portal da Educação, essas diferentes daquelas 
da página inicial, sua agenda, um bloco com links para s sistemas 
utilizados na Rede Municipal de Ensino, amigos, filtro de busca 
de participantes por escolas e um mural de recados.  
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Figura 3. Detalhe da área de perfil 

 
Quando você se torna "amigo" de pessoas estas também podem ou 
não tornar-se um seguidor, utilizando o conceito de outras redes 
como "seguir" e "seguidor". Este é um ponto importante: os 
participantes não precisam ser “amigos” (ou retribuir as 
solicitações de amizade deles) para interagir com eles, mesmo não 
criando estes vínculos todas as informações do perfil são públicas 
aos membros autenticados. 
 

3.2.3 Comunidades 
 
O recurso Comunidades da RedEdu é um espaço on-line onde os 
participantes podem interagir e compartilhar com outros. Essa é 
uma excelente maneira dos professores trabalharem em projetos 
de colaboração entre si. Novamente, você não precisa ser amigo 
de alguém para interagir com a pessoa em um grupo. 
 
As Comunidades têm suas próprias ferramentas, blogs, agenda, 
listas de discussão, páginas colaborativas (wiki's) e um espaço 
para publicação de documentos. 
 

 
Figura 4.  Página de listagem das comunidades abertas 

 
Na maioria dos grupos de trabalho, a sugestão é que se criem 
grupos “fechados”, não “abertos”. Isso significa que, embora a 
lista de membros do grupo seja pública, o conteúdo do grupo é 
privado, disponível somente para membros do grupo. Isso ajuda a 
proteger a privacidade das discussões. 

 
Quando um membro do grupo publica algo no grupo, como um 
link para um artigo, os outros membros recebem uma mensagem 
pelo email institucional e pela ferramenta interna da rede com essa 
atualização. Por exemplo, você, como professor, poderia publicar 
uma questão de estudo em um grupo de projeto da classe. 
 

 
Figura 5.  Detalhe da listagem de comunidades abertas 

 
A ideia primordial nesta abordagem se baseia na oportunidade em 
ampliar a aprendizagem e discussões pedagógicas para fora do 
ambiente da escola e sim com toda a rede de ensino fugindo assim 
da restrição geográfica e temporal, neste caso podendo contribuir 
de forma assíncrona, a qualquer momento.  
 

3.3 Primeira fase de implantação 
 

Este projeto está baseado em uma pesquisa experimental e o 
estudo de caso desta utilização na rede escolar no município de 
Novo Hamburgo. O município esta produzindo uma rede 
tematizada e focada exclusivamente para a rede municipal de 
ensino. Tal ambiente, ainda está em fase de construção tendo 
como membros envolvidos desenvolvedores e analistas da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital, 
gestores e professores da Secretaria da Educação do Município, 
sendo que a responsabilidade pela implantação e análise do 
projeto está quase em sua totalidade em responsabilidade dessa 
última.  
 
Em um primeiro momento, com o inicio da fase a implantação a 
utilização foi disponibilizada somente para a gerência do Centro 
de Informática Educativa (CEPIC) e docentes coordenadores de 
laboratórios de informática, como forma de ambientação e 
conhecimento da plataforma. O motivo foi produzir feedbacks da 
ferramenta e ampliar o número de replicadores para um segundo 
momento em que este será disponibilizado para toda a Rede 
Municipal de Ensino.  
 
Será aplicado em primeiro momento a duas escolas da rede 
municipal escolhidas como pilotos, proporcionando assim um 
ambiente controlado para acompanhamento do comportamento 
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dos usuários de forma que permita o seu amplo e detalhado 
conhecimento. 
 

4. RESULTADOS INICIAIS 
 
Como resultados iniciais obtiveram-se resultados estatísticos com 
base na ferramenta Google Analítics [4], a qual forneceu números 
importantes nesta primeira fase de experimentação. 
Os dados são referentes ao ano de 2013. Iniciamos com um grupo 
de cinco usuários, entre desenvolvedores, analistas e gerencia da 
Secretaria da Educação. Em 01 de fevereiro lançamos o convite 
para algumas pessoas para iniciarmos o projeto piloto. Em 15 de 
agosto chegamos aos 300 usuários sem qualquer divulgação 
oficial, visto que o grupo que foi convidado a testar não passava 
de 30 pessoas. 
Em 29 de março foi registrado um pico de acessos de 10.967 
visualizações de páginas em um único dia com um tempo médio 
de 2 minutos e 10 segundos por visita, número que se mantem até 
a última medição em 30 de agosto. 
Alguns números levantados no período entre 01 de fevereiro e 30 
de agosto: 
 243 usuários acessaram mais de uma vez o ambiente; 
 59 usuários não acessaram nos últimos 100 dias, destes, 

menos de 25% contribuem para a rede; 
 O pico de acesso é nas quartas-feiras; 
 33 comunidades focadas aos grupos de trabalho e escolas; 
 Das 33 gerais, 11 são comunidades de escolas; 
 Páginas colaborativas (wiki): 262 
 Arquivos: 104 
 Blogs: 58 
 Mensagens: 2411 
 Eventos: 36 
 Tópicos em debate: 7 
 Notícias: 17 
 
Estes são números colhidos através de consulta direta às 
estatísticas de acesso a plataforma. A segunda forma de avaliação 
utilizada foi em forma de formulário de pesquisa, apresentado aos 
docentes usuários da Rede, questionando sobre aspectos como: 
usabilidade, primeiras impressões, uso da interface e visão de 
futuros trabalhos aplicando os recursos apresentados. 

5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO 
PROJETO PILOTO 
 
O período de testes avaliado para esta primeira etapa foi de seis 
meses, compreendendo o espaço de tempo entre fevereiro e 
agosto. Após lançada uma pesquisa com os professores usuários 
da rede, no formato de questionário investigativo notou-se que 
80% dos docentes acreditam que a proposta beneficie o cotidiano 
do professor, não só aumentando a rede de disseminação de 
conhecimento e colaboração, mas como ferramenta para 
implantação e gerenciamento de projetos multidisciplinares. 

Algumas das últimas comunidades abertas para discussão, após 
estes primeiros meses de amadurecimento do uso foram de temas 
como grupos de estudos em projetos para educação quanto a 
abordagens sobre drogas e outros ilícitos, projetos 
interdisciplinares entre diferentes anos ou diferentes escolas. 

Quanto ao uso, na avaliação dos resultados da pesquisa qualitativa 
quase a totalidade dos entrevistados sentiu-se a vontade no 
ambiente, muitos relatando a proximidade da interface com outros 
ambientes recreativos e de lazer que utilizam no seu cotidiano. 

Ainda assim, muitos relataram a sensação e descontentamento 
com “mais uma coisa” para que os docentes tenham que se 
preocupar. Os mesmos, responderam que utilizam ferramentas 
sociais de lazer todos os dias. 

6. CONCLUSÕES 
 

Com a influência da Web sobre todas as facetas da vida 
contemporânea, a linha entre as vidas virtual e real está 
desaparecendo, deixando novas oportunidades para os alunos de 
hoje adquirirem conhecimento e compartilharem informações 
valiosas. 
 
Neste primeiro momento a avaliação foi positiva sobre a proposta 
e neste segundo momento planeja-se a abertura para todos os 
docentes da Rede Municipal de Ensino. Ainda não há previsão de 
inicio para esta etapa, mas acredita-se em efetuar este lançamento 
ainda no ano de 2013. As produções nos últimos meses estão cada 
momento mais ricas e com conteúdo relevante, chamando a 
atenção dos usuários que não estavam sendo assíduos. Portanto 
acredita-se no futuro da rede como ferramenta útil para os 
participantes. 
 
O ponto mais importante que os professores devem saber a 
respeito da mídia social é que ela está mudando a maneira como 
nos comunicamos e interagimos de uma forma inédita. Os 
professores precisam conhecer e entender essa tecnologia para que 
sejam capazes de atender às necessidades educacionais dos alunos 
de hoje. Também precisam saber ensinar e estimular seus alunos a 
serem bons “cidadãos digitais”.  
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ABSTRACT 
This paper presents a case study regarding the distribution of 
laptops in the 1:1 mode at a rural public school in the countryside 
of the state of Rio Grande do Sul. The corpus was constructed 
with basis on the families’ social and economical profile, and on 
notes taken on the researcher’s log book when the laptops were 
handed to teachers and students. The study aims at the analysis of 
changes that might take place in the whole school community 
following the arrival of the laptops. It takes into consideration 
aspects such as autonomy, cooperation, digital inclusion and 
emancipation. It is part of an ongoing research which will support 
the doctoral dissertation being written by one of the author’s. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a inserção de 
laptops na modalidade 1:1 em uma escola rural da rede pública 
municipal no interior do Rio Grande do Sul. O corpus foi 
construído a partir do perfil socioeconômico das famílias e de 
registros realizados por ocasião da entrega dos laptops aos 
estudantes e professores. O estudo pretende analisar as mudanças 
nas ações da comunidade escolar da região que se seguiram à 
distribuição dos laptops, considerando-se aspectos de autonomia, 
cooperação, inclusão e emancipação digital. Trata-se de um 
estudo que se encontra em andamento, recortado do projeto de 
tese de doutoramento de uma das autoras. 

Categories and Subject Descriptors 
New trends in learning with digital technology: 1:1 learning. 

General Terms 
Human Factors, Theory. 

Keywords 
Rural schools; Digital inclusion; Digital Literacy; Emancipation; 
Citizenship 

1. INTRODUÇÃO 
O marco inicial para o processo de inserção de dispositivos 
móveis como tablets e laptops na modalidade (1:1) no Brasil pode 
ter sido o Programa Um Computador por Aluno (ProUCA) em 
2010 quando mais de 300 escolas receberam laptops como parte 
de um projeto piloto desse programa. A partir de 2011, os laptops 
passaram a ser adquiridos em processos de licitação e, mais 
recentemente, teve início a distribuição de laptops na modalidade 
1:1 em escolas do campo, como iniciativa do Programa Nacional 
de Educação do Campo (Pronacampo), o qual tem, entre seus 
objetivos, a inclusão digital das escolas. Nesse documento 
(Portaria nº 86, Diário Oficial da União; 01 de fevereiro de 2013), 
encontramos a proposta de que se desenvolvam ações articuladas 

e organizadas com o objetivo de apoiar os sistemas de ensino na 
implementação da política de educação do campo. 

No entanto, é preciso ter em mente que não basta prover 
professores e estudantes dessas escolas com laptops. É necessário 
compreender que as tecnologias digitais podem ser um artefato 
cultural que modifica a sociedade e é modificado por ela. Nesse 
sentido, Schlemmer [13], destaca que práticas pedagógicas 
precisam ser reconfiguradas de tal modo que “possam suportar e 
potencializar a ação e a interação dos sujeitos.” [13:133] 

Em Piaget [9], [11] temos a compreensão do processo de 
conhecimento como uma constante construção em interação ativa, 
sendo necessária uma mudança nas relações em que deve 
prevalecer a autonomia e a cooperação. Para o autor, só na 
verdadeira cooperação ocorre o equilíbrio na troca e, para que 
esse estado seja atingido, é fundamental que haja uma relação de 
igualdade e reciprocidade entre os sujeitos que interagem. Vemos 
que, para o autor, o desenvolvimento intelectual é indissociável 
do desenvolvimento moral, ou seja, para que o sujeito possa 
cooperar e atingir a moral autônoma precisa ter construído a 
lógica operatória. Entretanto, não basta atingir a lógica operatória 
para ter uma moral autônoma. 

Destacamos nossa compreensão do perfil de educador como 
aquele que poderá estar disposto a participar do processo de 
mudanças, baseando sua prática na solidariedade de quem educa e 
permite ser educado por seus educandos. Algumas mudanças 
sociais podem ser alavancadas pela educação [3] e isso não ocorre 
exclusivamente no espaço físico da escola, pois essa constitui um 
espaço de relações e encontra-se intimamente ligada com a 
sociedade que a mantém.  

Ademais, há muito a escola deixou de ser um espaço dedicado a 
ensinar a ler e escrever exclusivamente. Como instituição social, 
esse espaço também possibilita o desenvolvimento de práticas que 
perpassam processos cognitivos de elaboração absolutamente 
pessoal que permitem ao estudante ensaiar o protagonismo em 
suas interações, conquistando seu próprio espaço rumo à inserção 
social e à sua emancipação como cidadão. Entendemos 
protagonismo à luz de Freire [3], como a possibilidade de cada 
indivíduo “usar sua própria voz”. 

Diante do exposto, este estudo se propõe a observar, descrever e 
analisar alguns movimentos e o processo desencadeado pela 
presença dos laptops no ambiente físico da comunidade escolar e 
que mudanças ocorrem (e SE ocorrem) nas práticas docentes e na 
cultura escolar. 

2. INCLUSÃO DIGITAL, EMANCIPAÇÃO 
E CIDADANIA NA ESCOLA RURAL 
Políticas públicas de educação ao longo da história são apontadas 
por Henriques et al [5] como responsáveis pela falta de equidade 
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educacional entre campo e cidade em nosso país. Para esses 
autores, as populações que vivem no campo encontram-se em 
clara desvantagem com relação aos indicadores educacionais em 
comparação com os mesmos indicadores para as populações que 
vivem nas cidades.  

Acrescente-se a isso a dificuldade de acesso à internet e às 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) devido 
a características geográficas das regiões. Dificuldades técnicas 
desse tipo terminam por excluir uma parcela da população do 
contexto digital em uma sociedade cujas formas de agir, interagir 
e pensar têm sido influenciada pela cultura digital [7].  

Entretanto, proporcionar acesso às TDICs não caracteriza por si 
só a inclusão digital. Para Coscarelli [2:17], inclusão digital 
refere-se ao  

processo em que uma pessoa ou grupo de pessoas passa 
a partilhar dos métodos de processamento, transferência 
e armazenamento de informações que são do uso 
costume de outro grupo, passando a ter os mesmos 
direitos e os mesmos deveres dos já participantes 
daquele grupo onde está se incluindo. 

Assim, embora seja possível observar a difusão da inserção de 
Tecnologias Digitais (TDs) no contexto escolar, é necessário 
contemplar também a formação e a capacitação participativa de 
professores, educadores e gestores, contribuindo para o 
desenvolvimento efetivo da autonomia cidadã [13]. A esse 
respeito, Valentini et al [16:154-155] nos dizem que seu uso 
possibilita “práticas inovadoras que favorecem o desenvolvimento 
de cooperação, autonomia, criticismo e construção de 
significado.”  

Nesse contexto, ler e escrever ultrapassam o texto publicado no 
papel ou em outro suporte. Trata-se de poder “ler o mundo” [3], 
considerando-se uma leitura se refere ao mundo físico e social em 
que estabelecemos nossas relações e com o qual interagimos. E 
essa leitura pode levar à emancipação digital. Esse termo é mais 
abrangente que inclusão e letramento digital. A emancipação 
digital empodera o indivíduo possibilitando que ele se aproprie 
das TDs fluentemente. Dessa forma, ele poderá “exercer a 
autonomia social e a autoria criativa, num espaço dialógico, 
cooperativo, perpassado pelo respeito mútuo e pela solidariedade 
interna” [14:197]. 

Isso parece estar em consonância com um dos objetivos dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) [1] que é capacitar os 
estudantes do ensino fundamental para a utilização de diferentes 
fontes de informação e recursos tecnológicos em seu processo de 
aquisição e construção de conhecimentos. Os PCNs destacam 
também a importância de capacitar os estudantes 

[...] para a aquisição e o desenvolvimento de novas 
competências, em função de novos saberes que se 
produzem e demandam um novo tipo de profissional, 
preparado para poder lidar com novas tecnologias e 
linguagens, capaz de responder a novos ritmos e 
processos. Essas novas relações entre conhecimento e 
trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação e, 
mais do que nunca, “aprender a aprender”. [1:28] 

Nesse contexto, a inserção de laptops na modalidade 1:1 pode 
propiciar práticas inovadoras de aprendizagem e promover o 
desenvolvimento da autonomia do estudante. Para Piaget [10], a 
autonomia se fundamenta no respeito mútuo, num processo de 

descentração e reciprocidade nas relações. O desenvolvimento da 
autonomia necessita do pensamento operatório e reversível, 
implica na capacidade da criança ou jovem conseguir sair de seu 
ponto de vista e se colocar no ponto de vista do outro. Já a 
reciprocidade é determinada pela coordenação mútua de 
diferentes pontos de vista e possibilita à criança criar uma nova 
compreensão da realidade, normalmente diferente e superior à 
existente. A partir desse entendimento podemos compreender 
como a autonomia está relacionada à capacidade de o indivíduo 
estabelecer relações cooperativas. Autonomia implica em 
considerar o ponto de vista do outro, o que exige responsabilidade 
nas ações e decisões. A partir desse entendimento, só seria 
possível pensar-se em uma nova educação e relação social se 
colocarmos em prática a cooperação e a reciprocidade e não 
apenas quando se fala de fora sobre essa realidade. 

 Segundo Piaget [9:67] “necessitamos é de um espírito de 
cooperação tal que cada um compreenda todos os outros, e de 
uma ‘solidariedade interna’ que não elimine os pontos de vista 
particulares, mas coloque-os em reciprocidade e realize a unidade 
na diversidade”. Fica claro que a autonomia requer uma contínua 
relação de cooperação e que implica na responsabilidade do 
sujeito em suas ações e relações. 
A obra de Freire [4] também nos conduz aos ideais de 
cooperação, solidariedade e respeito. Freire propõe o exercício de 
uma pedagogia fundamentada na ética, no respeito e na autonomia 
do educando. O respeito à autonomia se faz a partir da 
consciência do inacabamento em Freire e se opera a partir do 
diálogo, ou seja, “[...] a dialogicidade verdadeira, em que os 
sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo 
no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida 
por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, tornam-se 
radicalmente éticos” [5:67]. 
A preocupação com a autonomia também é foco de estudos de 
Kamii [8:72], para quem  

as crianças se tornam capazes de tomar decisões por elas 
mesmas. Autonomia não é a mesma coisa que liberdade 
completa. Autonomia significa ser capaz de considerar 
os fatores relevantes para decidir qual deve ser o melhor 
caminho da ação. 

À luz desses teóricos, nos debruçamos sobre a análise das ações 
observadas no início da implantação do Pronacampo em uma 
escola da região rural.  

3. METODOLOGIA 

3.1  Contextualização 
Este estudo tem como foco observar e analisar o processo de 
inserção dos laptops educacionais em uma escola pública 
municipal da área rural na região da Serra Gaúcha. Encontra-se 
fundamentado nos princípios de uma pesquisa qualitativa de 
cunho exploratório [12], esboçado como estudo de caso. Yin [17] 
considera o estudo de caso como uma estratégia particularmente 
apropriada quando "se colocam questões do tipo “como” e “por 
que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos 
e quando o foco se encontra em fenômenos mais contemporâneos 
inseridos em algum contexto da vida real” [17:18]. O estudo de 
caso pode ser uma forma de considerar os elementos para 
examinar o todo, integrando as partes, com a possibilidade de 
diferentes formas de construção dos dados como diários de 
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campo, entrevistas, recursos digitais, entre outros elementos 
presentes no processo investigatório. 

O corpus consiste na análise do perfil socioeconômico das 
famílias dos estudantes e em gravações de vídeo realizadas por 
ocasião da entrega dos laptops aos estudantes e professores da 
escola. 

3.2 Cenário do estudo de caso 
A escola pertence à rede municipal de ensino de uma cidade da 
Serra gaúcha e, devido à distância de sua localização em relação 
ao perímetro urbano, está classificada como escola de zona rural. 
O horário de funcionamento restringe-se ao turno da manhã, 
contando atualmente com duas professoras, uma monitora para 
acompanhamento de um estudante autista e um total de doze 
estudantes na faixa de 6 a 13 anos, em classe multisseriada, de 
primeiro a quinto ano do ensino fundamental. As professoras 
exercem múltiplas funções, sendo uma responsável pela 
secretaria, biblioteca e preparo da merenda, enquanto a outra 
professora se responsabiliza pelo grupo de estudantes e pela 
distribuição da merenda. 

Das doze famílias, apenas duas possuem computador em casa 
(modelo netbook) e nenhuma possui acesso à internet 
(impossibilidade técnica devido à localização geográfica). Todos 
residem na área rural e o sustento familiar provém de seu trabalho 
na agricultura. 

Em maio de 2013, realizou-se uma reunião com representantes da 
secretaria municipal de educação (SMED), professoras e 
coordenadora pedagógica da escola e as famílias dos estudantes. 
Nessa ocasião, após esclarecimentos prestados aos pais sobre o 
projeto, as professoras receberam seus laptops e agendou-se data 
para a entrega aos estudantes. Esses esclarecimentos estavam 
relacionados aos cuidados com os laptops, responsabilidades por 
sua boa conservação e aspectos logísticos de armazenamento.  

Em função da falta de espaço para armazenamento dos laptops na 
escola, associada ao receio de pais e professores de que manter os 
equipamentos ali pudesse causar arrombamentos e roubos, 
decidiu-se que os laptops seriam levados para casa diariamente, 
devendo retornar no dia seguinte, sendo considerados parte do 
material básico que cada estudante traz para a aula. 

Na data prevista para a distribuição dos laptops para os 
estudantes, as atividades da escola focaram em fornecer algumas 
orientações referentes ao seu uso e funcionamento e o restante do 
período da aula foi dedicado à familiarização com os 
equipamentos e à exploração dos recursos disponíveis.  

Para fins deste estudo, foram considerados os registros no diário 
de campo da pesquisadora, incluindo anotações relacionadas à 
chegada dos laptops bem como registro videográfico.  Com base 
nessas fontes, construiu-se o corpus para análise das ações dos 
sujeitos com relação a seus movimentos diante da inserção de 
laptops na comunidade escolar.  

4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO 
Com relação à dinâmica de funcionamento da sala de aula, chama 
a atenção o layout das classes escolares, em formato de “U”. Isso 
parece favorecer a interação entre os estudantes , percebendo-se 
sua livre movimentação pela sala e troca de informações sobre 
suas descobertas. Enquanto isso, a professora circula entre eles, 
expressando-se com mensagens e atitudes de incentivo à 

exploração dos laptops e sugerindo recursos que eles poderiam 
tentar explorar. Sugere também que eles terão que lhe ensinar 
algumas coisas que estavam explorando e que ela não conhecia. 

À luz dos conceitos teóricos apresentados anteriormente, essa 
movimentação de estudantes e professora parece indicar um 
cenário propicio para o desenvolvimento da autonomia dos 
estudantes. Percebe-se em sua interação elementos de respeito 
mútuo e manifestações dialógicas apontando para a possibilidade 
de todos aprenderem e crescerem juntos. 

Vale lembrar que, de acordo com o levantamento socioeconômico 
realizado durante uma reunião da equipe do NTM com pais e 
professores para esclarecimentos sobre o projeto, 100% das 
famílias são agricultores e apenas duas das doze famílias possuem 
algum tipo de computador em casa. Assim, parece-nos digno de 
nota também a facilidade com que esses alunos habilmente 
começaram a explorar os equipamentos, ligando-os, inserindo (e 
compartilhando) senhas para ativá-los, e descobrindo 
intuitivamente muitas funções e softwares e comparando entre si 
suas descobertas. 

No entanto, a simples disponibilização e distribuição dos laptops 
não irá garantir a inclusão digital e o letramento digital da 
comunidade beneficiada por esse projeto. Para que isso ocorra de 
forma plena, é preciso que exista também a possibilidade de 
acesso à banda larga e que haja práticas de leitura e escrita que 
ultrapassem a cultura do papel [15]. Para Soares [15], a escrita na 
tela pode proporcionar mudanças significativas, com novas 
formas de interação entre escritor e leitor, ou até mesmo como 
eles se relacionam e interagem com o texto. Essa mudança afetaria 
significativamente as formas do ser humano interagir com o 
conhecimento, refletindo no estado ou condição (grifo da autora) 
daqueles que se apropriam das TDs, com possíveis consequências 
sociais, cognitivas e discursivas diversas das práticas de quem lê e 
escreve exclusivamente no papel. Parece-nos que isso vai ao 
encontro do que Lévy [7:157] descreve como “mutação da relação 
com o saber”. 

Como provocar essas mudanças se o acesso à internet continuar 
sendo uma realidade distante nessa comunidade? Será suficiente 
para a inclusão digital desses estudantes e professores a 
exploração de recursos de programação disponíveis em softwares 
como o Scratch que estão instalados nos laptops que utilizam? 

Destacamos ainda a disponibilidade e naturalidade com que 
alguns estudantes maiores circulavam pela sala, espontaneamente 
respondendo às  perguntas de seus colegas mais novos e  
orientando-os em suas dúvidas. Inferimos que essas atitudes 
possivelmente sejam parte da rotina de funcionamento da sala, 
considerando-se haver ali estudantes de 1º a 5º ano. Isso nos 
remete novamente ao conceito de autonomia [6], com os 
estudantes mais velhos (4º e 5º anos) ensaiando e testando sua 
capacidade de tomar decisões e escolher os caminhos a percorrer 
na solução de problemas e no esclarecimento de dúvidas sob a 
perspectiva dos colegas mais jovens. 

De modo geral, os registros das ações dos estudantes em suas 
primeiras navegações nos laptops mostram que os recursos mais 
acessados são os jogos do software educativo G-Compris, a 
webcam e o tocador de mídia. Os estudantes nos relataram que a 
professora costumava disponibilizar em alguns momentos da aula 
equipamento que permitia reproduzir música armazenada em um 
dispositivo de memória USB (pendrive) e que, por isso, os dois 
colegas que possuíam computador em casa eram responsáveis 
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pelo “repertório”, trazendo seus pendrives com muitas músicas 
para ouvirem em determinados momentos da aula.  

A exemplo do que Papert [8:22] preconizava há algumas décadas, 
ações como as observadas nos levam a pensar que “as crianças 
podem aprender a usar computadores habilmente, e essa 
aprendizagem pode mudar a maneira como elas conhecem outras 
coisas”. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Parece-nos mais apropriado, neste momento, falarmos em 
considerações iniciais, pois este trabalho descreve estudos parciais 
sobre um projeto que ainda se encontra em fase de implantação. 
Mesmo assim, já é possível perceber indícios de movimentos de 
mudança, quer seja na simples presença do laptop em uma região 
tão improvável para ele, tendo em vista o desafio que a geografia 
coloca à equipe gestora no sentido de pensar e viabilizar acesso 
por banda larga à internet. Acesso esse que sequer está presente 
nas residências das famílias da comunidade escolar, apontando 
para uma situação nítida de exclusão digital. 

A falta desse acesso, no entanto, não parece ser impedimento para 
que a equipe de professores alterne o papel de ensinar e aprender 
com os estudantes, compartilhando entre si suas descobertas, 
dificuldades e soluções encontradas. Tanto professores e alunos 
demonstram esforços para aprender a usar o equipamento e 
relatam ter interesse em “fazer coisas diferentes com os laptops”. 

Parece-nos que a comunidade escolar como um todo poderá ser 
afetada pela inserção dessa escola em um projeto como o 
Pronacampo, uma vez que é chamada a participar ativamente do 
processo. A presença do laptop e as implicações para 
desenvolvimento de novas habilidades e competências em sua 
utilização por certo deverão provocar desequilíbrios e novas 
necessidades nas famílias.  

Acompanhar e observar esse movimento possibilitará a nós  
pesquisadores verificar se o envolvimento dos pais e responsáveis 
irá ultrapassar a simples  manutenção e conservação do 
equipamento. Cabe a nós como pesquisadores ter um olhar atento 
para o desenrolar dessas práticas nas próximas etapas que 
seguirão a apropriação tecnológica dos laptops pelos estudantes e 
pelos professores. Ao órgão gestor, cabe o desafio de vencer as 
barreiras técnicas e prover algum tipo de acesso à internet com o 
intuito de possibilitar a verdadeira inclusão digital dos membros 
dessa comunidade escolar. 
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ABSTRACT 
Studies evaluating the benefits of Information and 
Communication Technologies (ICT) in education has shown 
that these are enablers in the process of teaching and learning. 
ICTs can be great allies in the teaching of Biology Sciences and 
given the need of the students often deal with abstract concepts 
and difficult to visualize. In this paper three software that 
exhibit different forms of user interaction were evaluated for 
preference and utility in a heterogeneous group of high school 
students. The analysis indicated that the software evaluated 
"Click and Clone" was preferred by students (53%), followed by 
"Viajando com o Nitrogênio" (32%) and "The DNA vai a 
Escola" (17%). Regarding the characteristics desirable for an 
educational software stood out as the most important aspect for 
users creativity and ease of use. 
 
RESUMO 
Estudos que avaliam os benefícios das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) no ensino têm demonstrado 
que estas são meios facilitadores no processo de ensino e 
aprendizagem. As TICs podem ser grandes aliadas do ensino de 
Biologia e Ciências dada a necessidade dos estudantes lidarem 
frequentemente com conceitos abstratos e de difícil visualização. 
No presente trabalho três softwares que apresentam diferentes 
formas de interação com o usuário foram avaliados quanto à 
preferência e utilidade em um grupo heterogêneo de estudantes 
do ensino médio. A análise dos softwares avaliados indicou que 
“Click and Clone” foi preferido pelos estudantes (53%), seguido 
pelo “Jogo do Nitrogênio” (32%) e o “DNA vai a Escola” 
(17%). Quanto às características desejáveis em um software 
educacional, destacaram-se como mais importantes pelos 
usuários os aspectos criatividade e facilidade de uso.  

Categories and Subject Descriptors 

J.1 [Administrative Data Processing]: Education 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Ensino Médio, Processo de Ensino-Aprendizagem, Softwares 
educativos, Biotecnologia. 

1. INTRODUÇÃO 
De acordo com Valente [10], cada vez mais, é necessário que 
vejamos o computador como uma possibilidade de representar o 
conhecimento e como um meio de buscar alternativas e 
estratégias para se compreender a realidade.  

De acordo com Perrenoud [8], “a escola não pode ignorar as 
novas tecnologias de informação e da comunicação, que surgem 
como uma nova dinâmica no processo de construção do 
conhecimento". Essas mudanças na maneira de comunicar, de 
trabalhar, de decidir e de pensar podem ser proporcionadas pela 
informática. Atualmente pode se dizer que os recursos 
tecnológicos referentes à informática facilitam a comunicação e 
socialização, além de serem grandes subsídios na 
complementação das fontes de pesquisa. 

Quanto ao contexto de biotecnologia, um estudo desenvolvido 
por Xavier et al. [11] mostrou que os livros didáticos brasileiros 
apresentam informações desatualizadas, superficiais e 
pobremente ilustradas acerca deste tema, o que dificulta 
sobremaneira a transmissão deste conteúdo caso o professor se 
atenha apenas ao livro didático para preparar suas aulas.  

Assim, embora a biotecnologia seja um tema considerado 
relevante tanto no documento que define os Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio como na Proposta 
Curricular de Ensino de Biologia do estado de Minas Gerais, é 
notória a dificuldade de abordagem desse assunto, seja pela 
inexperiência dos professores em lidar com o assunto de 
maneira multidisciplinar, ou seja, pela brevidade com a qual o 
tema é tratado nos livros didáticos [7].  

Assim, o presente trabalho é um estudo de caso aplicado a uma 
escola do ensino médio da Cidade de São João del Rei -MG com 
três softwares que trabalham conteúdos de biotecnologia vistos 
no 1º, 2º ou 3º ano do ensino médio. 

Este texto está organizado da seguinte forma: a Seção 2 
apresenta referencial teórico. A Seção 3 traz a metodologia 
utilizada neste trabalho; a Seção 4 apresenta a análise dos dados 
e os resultados encontrados e a Seção 5 apresenta as 
considerações finais. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

591

2. Softwares educativos como como 
ferramenta de ensino de biotecnologia 
 

 
De acordo com Balacheff e Kaput [1], “o uso do computador 
pode se tornar um grande aliado para o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos, viabilizando a realização de novos tipos 
de atividades e de novas formas de pensar e agir”. A necessidade 
do uso de novas tecnologias no ambiente escolar é cada dia mais 
evidente, já que este permite criar novas possibilidades de 
interação entre o professor e estudante facilitando o processo de 
ensino-aprendizagem.  

O uso de softwares neste processo pode auxiliar também no 
desenvolvimento da capacidade de interação e percepção dos 
alunos em relação ao conteúdo apresentado. Ainda, segundo 
Perrenoud [8], “a escola não pode ignorar o que se passa no 
mundo. As novas tecnologias da informação e da comunicação 
transformam espetacularmente não só maneiras de comunicar, 
mas também de trabalhar, de decidir, de pensar”, dessa forma, a 
informática pode proporcionar uma nova dinâmica no processo 
de construção do conhecimento.  

Segundo Guimarães [4], “o uso da informática na educação 
exige em especial um esforço constante dos educadores para 
transformar a simples utilização do computador numa 
abordagem educativo que favoreça efetivamente o processo de 
conhecimento do aluno”.  

De maneira geral, os softwares educativos são considerados 
ferramentas de grande potencial frente aos obstáculos inerentes 
ao processo de ensino-aprendizagem, diminuindo os limites 
entre concreto e abstrato.  

No ensino de biologia, em especial, o estudante muitas vezes 
fica impossibilitado de perceber a representação dinâmica dos 
processos, deixando de obter um conhecimento e entendimento 
desse processo invariável. Existem vários softwares já 
desenvolvidos que abordam conteúdos de biologia; estes 
costumam fazer com que o estudante se sinta como o sujeito da 
ação, capaz de realizar tarefas e obter resultados, tais como: 
Nutrição, Ciclo de Vida em Vegetais, Movimentos de Plantas, 
Estômatos e Embriologia.  

2. METODOLOGIA 
Este trabalho contou com a seguinte metodologia: inicialmente 
foram selecionados 3(três) softwares onde conteúdos voltados 
para as 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio pudessem ser 
trabalhados. Num segundo momento, estes softwares foram 
aplicados a alunos de uma escola da cidade de São João del Rei-
MG que puderam responder sobre a experiência em computador, 
internet, preferências de software para o aprendizado e 
características que eles julgam importantes em um software 
educativo. Ao final, uma análise estatística foi realizada a partir 
dos dados obtidos.  

2.1 Softwares escolhidos 
2.1.1 O DNA vai à escola 
O DNA vai à Escola é um consórcio internacional sócio-
educacional que integra diferentes profissionais com o objetivo 
comum de informar as pessoas sobre o desenvolvimento da 

biomedicina. O projeto inclui cursos de capacitação de 
professores e de laboratório para alunos do ensino médio, 
workshops e debates. O site disponibiliza atividades que podem 
ser trabalhadas em sala de aula, além da criação de uma rede 
onde pessoas de diferentes países e com diferentes opiniões, 
experiências e formação possam trocar ideias relacionadas ao 
desenvolvimento e aplicações da pesquisa em biomedicina [5]. 

No contexto deste trabalho, foi aplicada a atividade “DNA desde 
o começo” (Figura 2), que consiste em uma apresentação de 
slides com animações sobre o DNA. Aborda assuntos da 
Genética clássica, Genética Molecular e controle genético, 
presentes no conteúdo de Biotecnologia para o ensino médio 
(itens 14 e 15 dos módulos didáticos sugeridos para o ensino de 
Biologia para o ensino médio), disponível em 
http://tinyurl.com/topicosbiotec). 

 
Figura 2. Imagem do software “O DNA vai à escola”. 

2.1.2 Click and clone 
O software Click and Clone (Figura 3) é um jogo de click e 
arraste que simula a clonagem de um rato em laboratório [3]. A 
partir de uma célula embrionária e uma célula comum se produz 
um clone, ou seja, uma cópia exatamente igual ao indivíduo 
original. Esta atividade foi selecionada por trabalhar o conteúdo 
de clonagem na disciplina de Biologia sugerido para o ensino 
médio (disponível em http://tinyurl.com/clonagem). Também faz 
parte do tema 4: Linguagens da Vida, sugerido pela proposta 
curricular de Biologia do estado de Minas Gerais 
(http://tinyurl.com/pcbiologia). 

 
Figura 3. Imagem do software “Click and Clone”. 

2.1.3 Viajando com o nitrogênio 
Viajando com o Nitrogênio (Figura 4) consiste em viajar pelo 
ciclo do nitrogênio passando por moléculas e organismos 
envolvidos neste ciclo. Inicialmente o jogador toma a forma de 
uma molécula de nitrogênio molecular e deve clicar nos seres 
vivos mostrados na tela para descobrir se tal organismo assimila 
a molécula [6]. 
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Figura 4. Imagem do software “Viajando com o Nitrogênio”. 
No contexto deste trabalho, os estudantes foram convidados a 
equilibrar o nitrogênio da atmosfera de um planeta fictício 
através da inserção de criaturas. O software foi escolhido devido 
à sugestão de conteúdo para o 1º ano dado pelo Conteúdo 
Básico Comum para biologia (CBC [2]) no Eixo Temático 
Principal: Energia, tema “teia da vida”. 

2.2 Teste com os softwares e questionário 
aplicado 
 
A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um 
questionário com 19 (dezenove) perguntas em turmas do Ensino 
Médio da Escola Estadual Governador Milton Campos da 
cidade de São João del Rei-MG, totalizando 357 participantes. 
Os questionários foram aplicados, presencialmente, em turmas 
dos turnos diurno e noturno, incluindo os estudantes do EJA 
(Educação de Jovens e Adultos), uma modalidade da educação 
básica destinada a jovens e adultos que não concluíram ou que 
não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio.  

Cada turma foi apresentada aos três softwares com duração 
aproximada de 50 minutos. Nos primeiros 5 minutos de aula, os 
bolsistas explicavam brevemente sobre o conceito de 
biotecnologia e a sua importância no contexto das séries 
consideradas. A maioria dos alunos nunca havia ouvido falar de 
assuntos tais como clonagem, transgênicos, biologia e suas 
tecnologias, melhoramento genético ou célula tronco, por 
exemplo. 

As questões elaboradas objetivaram identificar características 
que tornavam determinado software mais ou menos atraente 
para o grupo de estudantes participantes. Foram escolhidos três 
softwares (descritos na Seção 2.1) que permitiam diferentes 
formas de interação com o usuário e os estudantes realizavam as 
atividades propostas em cada um deles antes de responder o 
questionário. O questionário completo pode ser visto em 
http://tinyurl.com/seducativo. 

 

3. RESULTADOS 
A partir dos resultados obtidos, observou-se que a maioria dos 
estudantes que respondeu o questionário era do sexo feminino 
(56%) e estudavam no período da manhã (80%). 

Observou-se também que 85% dos estudantes estão na faixa entre 
14 e 18 anos. No entanto, isto acontece com mais frequência no 
turno da manhã. No turno da noite, independentemente da série 
lecionada, há uma distribuição maior dos estudantes entre as faixas 
etárias consideradas. 

Dentre os dados relativos ao acesso dos estudantes aos recursos de 
informática, 87% afirmaram que possuíam computador. Quanto ao 
acesso à internet, 13% afirmaram que acessam via LanHouse, 83% 

possuem provedor de internet em casa e apenas 4% acessam da 
escola. O acesso à internet se dá diariamente para 73% dos 
participante e semanalmente para 17%. Dentro da faixa etária 
investigada, 81% dos estudantes utilizam a internet há mais de um 
ano. 

Quanto à finalidade do uso da internet, 79% afirmaram utilizar para 
estudos ou trabalho, enquanto 112% utilizam para lazer e acesso as 
redes sociais. Estas porcentagens ficaram acima de 100% porque os 
respondentes puderam responder mais de uma opção.  

Após o uso dos três softwares analisados, os alunos foram 
questionados sobre qual dos três sistemas eles mais gostaram. O 
jogo Click and Clone foi escolhido como software preferido por 
51% dos respondentes.  

Questionados sobre a razão de gostarem do sistema, eles destacaram 
expressões como "fácil, divertido, melhor, interessante, aprendi, 
ensinou-nos como funciona a clonagem/clone, mais educativo".  

No entanto, a principal reclamação do sistema foi o idioma. Mesmo 
sendo o sistema preferido, os alunos reclamaram bastante do inglês. 
Muitos afirmaram “não entendi o que estava sendo pedido por 
causa do inglês”.  

O Jogo do Nitrogênio, o segundo mais votado (34%) teve como 
expressões de destaque "fácil de compreender, mais divertido, mais 
animado, melhor forma de aprendizado, ensinou-me que depende 
do outro para sobreviver, mais fácil compreender a lógica da 
biotecnologia, aprende-se brincando, porque dá para colocar em 
prática o que aprendemos”. 

No entanto, quando questionados sobre se algo no sistema não havia 
agradado, os principais comentários foram: “Muito difícil passar de 
fase, perdíamos o tempo todo, faltou ajuda para realizar os jogos, 
muito difícil de entender”. Estes fatores citados tendem aumentar 
ainda mais o grau de dificuldade do sistema, diminuindo o grau de 
diversão do jogo. É importante observar que em sistema deste tipo 
(formato de jogo), a motivação em utilizá-lo é um fator fundamental 
na percepção da usabilidade do sistema. Segundo Rubin e Chisnell 
[9], o que faz algo usável é a ausência de frustração em usá-lo, ser 
agradável, de forma que o usuário fique satisfeito ao usá-lo. 

Quanto ao sistema “O DNA vai à escola” com 17% da preferência, 
ele obteve destaque para as expressões “bem explicado, facilitou o 
entendimento, aprendi melhor sobre o DNA”. Como pontos 
negativos, os estudantes disseram que o sistema tinha muito 
conteúdo e era menos prático. Uma das razões prováveis para a 
baixa aceitação deste sistema se deve ao fato deste software ter a 
característica de ser muito expositivo. Ele assemelha-se com um 
arquivo powerpoint, onde os alunos clicavam para ler os conteúdos 
apresentados. Esta forma de interação normalmente é cansativa e 
dispersa a atenção dos alunos mais rapidamente. 

Os autores deste trabalho também estavam interessados em 
identificar se o software que os estudantes mais gostavam era o mais 
útil segundo a sua avaliação. A Figura 12 mostra os resultados 
obtidos. Percebe-se que os estudantes atribuíram uma nota maior 
(34%) ao jogo do Nitrogênio, mas deram uma nota menor para sua 
utilidade. O contrário aconteceu com o “DNA vai à Escola”, sendo 
avaliado como mais útil do que o Jogo do Nitrogênio. 

Assim, no caso da pesquisa, os estudantes avaliaram estes dois 
atributos (utilidade e preferência) de uma maneira diferente, o que 
sugere que estes sistemas talvez precisem melhorar a sua 
usabilidade. O DNA vai à escola, por exemplo, foi criticado quanto 
à quantidade de conteúdo que ele exibia e que era menos prático. 
Como já discutido, na verdade, a única interação que existe neste 
jogo é quando o usuário passa para a próxima página. O Jogo do 
Nitrogênio foi avaliado como sendo difícil de passar de fase e que 
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faltava ajuda para o usuário. Uma observação importante deste jogo 
é que ele exige conhecimentos que os alunos muitas vezes não 
tinham. Além disto, utiliza-se de um som que, de certa forma, 
atrapalhava um pouco a interação dos alunos. Estes critérios são 
fatores de usabilidade de um software e podem afetar de forma 
significativa a sua aceitação. 

Questionados de que modo eles preferiam que o conteúdo fosse 
trabalhado em sala, a maioria respondeu que prefere softwares que 
trabalham o conteúdo de forma prática (75%) ou visual (36%). 

Esta informação ajuda a explicar porque o software “O DNA vai a 
escola” foi o menos preferido dentre os três softwares visitados 
pelos alunos. De acordo com o que já foi citado, este é o que possui 
maior quantidade de informação exibida aos usuários. Enquanto os 
alunos navegavam pelo software, diziam que não leriam os textos 
por completo e que só veriam as imagens. Apenas uma estudante do 
EJA mostrou um grande interesse pelo sistema, porque ela disse que 
pôde esclarecer dúvidas sobre a matéria que estava aprendendo na 
aula e de uma forma diferente, já que as animações ajudavam na 
compreensão do conteúdo. Isso evidencia a preferência dos alunos 
pelos softwares mais dinâmicos ou práticos.  

Enquanto jogavam o jogo do nitrogênio, diziam ser ‘muito legal’ 
porque os seres se pareciam com pokemons, o que demonstra a 
importância de associar o conteúdo com algo que seja interessante 
para eles, pois assim a sua atenção será mais despertada. Além 
disso, gostavam de se sentir desafiados, o que confirma a 
preferência por conteúdos práticos. Os alunos deram menos 
importância ao auditivo provavelmente porque nem todos os 
computadores eram providos de fones de ouvido ou de caixas de 
som. Além disto, a qualidade do áudio utilizado neste jogo, para 
alguns personagens, não era boa. Além de que era notável o 
interesse dos mesmos pelas imagens, pois como mencionado acima, 
no caso do jogo, eles puderam associar com coisas que gostam e no 
caso do “Click and Clone”, disseram achar interessante “visualizar 
na prática o que acontece em um laboratório de verdade”. 
Os usuários foram convidados também a responder qual a 
importância que eles atribuíam a 8 (oito) características de jogo 
previamente consideradas (criatividade, diversão, facilidade de 
uso, instigante, interatividade, realismo, reflexão e trabalho 
colaborativo).  
Observou-se que todas as características apresentadas tiveram uma 
importância grande para os estudantes, já que tiveram média 
próxima de 3 (nota máxima). No entanto, as duas maiores foram 
“facilidade de uso” e “Criatividade”, com notas 2.39. Estes 
resultados refletem os resultados já obtidos, onde foram pontuados 
aspectos de usabilidade (dificuldade de passar de fase, falta de 
instrução para continuar no sistema, por exemplo) e interesse por 
sistemas que apresentam as informações de uma maneira mais 
criativa.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Sabemos que o professor é o grande mediador e transmissor da 
informação e também responsável pelo desenvolvimento de 
competências e habilidades dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem. No entanto, a utilização de softwares educativos 
muitas vezes colabora de forma significativa com o aprendizado dos 
alunos. Este trabalho buscou avaliar as impressões que os alunos da 
Escola Estadual Governador Milton Campos da cidade de São João 
Del Rei-MG teriam em relação a três softwares escolhidos para 
trabalhar conteúdos das 1ª, 2ª e 3ª séries, principalmente quanto aos 
assuntos de biotecnologia. Os resultados indicam que softwares que 
trabalham com uma abordagem mais dinâmica e prática tendem a 
ser mais aceitos pelos alunos. Softwares que apresentam o conteúdo 
de uma forma mais expositiva tendem a ser considerados ‘chatos’. 

Além disto, os resultados preliminares mostram que é importante 
desenvolver softwares que permitam ao aluno mudar de uma fase 
para outra, sem impor uma dificuldade muito excessiva aos 
estudantes. Isto pode ser um fator de frustração para o aluno e 
impedi-lo de continuar no sistema. Estes critérios foram, portanto, 
considerados importantes e devem ser levados em consideração na 
escolha de um sistema educativo. 
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ABSTRACT 
This article discusses the CATIVAR Program, developed in IFRS 
Ibirubá campus during the year 2012, with support from the 
Ministry of Communications (Minicom). Aimed to promote the 
training of teachers of the field, the application of Information and 
Communication Technologies (ICT) in their teaching practice. 
The results were projects developed by teachers who attended the 
training, contextualized to local reality. 
 
RESUMO 
Este artigo aborda o Programa CATIVAR, desenvolvido no IFRS 
câmpus Ibirubá, durante o ano de 2012, com apoio do Ministério 
das Comunicações (Minicom). Teve por objetivo promover a 
capacitação de educadoras do campo, para a aplicação de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s) em sua prática 
docente. Os resultados foram projetos, desenvolvidos por 
professores que participaram da formação, contextualizados com a 
realidade local. 

Palavras Chaves 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s), Educação do 
Campo, Formação Continuada, Capacitação Docente. 

1. INTRODUÇÃO 
As novas relações que os humanos estão estabelecendo com o 
mundo e principalmente a evolução tecnológica acenam para a 
construção de um novo ser. Essas transformações se tornam 
expressivas, posteriormente a Revolução Industrial, onde força de 
trabalho cede espaço para o conhecimento como “bem valia”. 

Para Mori (2012, p.6), esse novo indivíduo depende de aparatos 
tecnológicos para se relacionar, consumir, produzir, ou seja, “se 
fazer homem” nessa nova sociedade. Valente (1999, p.34) define 
um novo perfil de profissional exigido para interagir com a 
“sociedade do conhecimento” como sendo “um indivíduo crítico, 
criativo, com capacidade de pensar, de aprender a aprender, de 
trabalhar em grupo, de utilizar os meios automáticos de produção 
e disseminação da informação (...)”.  

Nesse sentido, a escola como qualquer segmento da sociedade não 
pode ficar à margem, diante de tamanha transformação. Se o 
cenário encontrado na maioria das escolas urbanas não é 
satisfatório para formar um indivíduo com as habilidades 
desejadas para esse novo momento, o que esperar do ensino no 
campo, que historicamente tem sido considerado como espaço 
geográfico atrasado e distante da realidade? Segundo, Kolling 
(2009, p.14), “há uma tendência dominante em nosso país, 
marcado por exclusões e desigualdades, de considerar a maioria 
da população que vive no campo como parte atrasada e fora de 
lugar no almejado projeto de modernidade”. 

A educação brasileira caminha a passos lentos para um momento 
de transformação de antigas estruturas de ensino, não tendo 
acompanhado a evolução que acontece em outros setores da 
sociedade. Alguns questionamentos surgem sobre como se podem 
alcançar níveis significativos de desenvolvimento em ambos os 
espaços, rurais ou urbanos, se justamente a  escola, que é o espaço 
onde se espera que se construam conhecimento e saberes, 
apresenta quadro de tamanho descompasso. 

Muitos fatores são apontados para o delineamento desse cenário 
nas escolas brasileiras como descaso dos governantes, falta de 
formação/capacitação docente, infraestrutura precária, entre 
outros.  No ano de 2011, o Ministério das Comunicações 
(Minicom), apoiou ações de Capacitação de Professores das 
Escolas Públicas do Campo, no que diz respeito ao uso das TIC´s 
na Educação, respeitando as dimensões sociais, culturais e étnicas, 
entendendo ser um segmento que estava à margem da sociedade e 
consequentemente excluído. 

Em decorrência, o IFRS- Ibirubá em parceria com Minicom criou 
o Programa CATIVAR (CApacitação em Tecnologias da 
Informação e Comunicação Visando Aperfeiçoamento de 
educadores da área Rural) (OLIVEIRA, 2013). Esse procurou 
capacitar e/ou complementar a formação de professores de 
Educação do Campo no uso de TIC´s, com o objetivo de que esses 
fossem vetores de inclusão digital nas localidades onde 
desempenham suas atividades. E como um dos resultados do 
programa, nasceu o projeto Nossas Escolh@s fazem toda a 
Diferença com o tema Alimentação Alternativa descrito no corpo 
do presente artigo. 

2. EDUCAÇÃO DO CAMPO 
Historicamente, o campo sempre esteve abandonado. Chegou-se a 
um ponto, nas últimas décadas, em que as únicas políticas para a 
zona rural foram fechar as escolas e transportar as crianças para a 
zona urbana. Dados do Ministério da Educação apontam que, nos 
últimos anos mais de 13 mil escolas do campo foram fechadas 
(ROGRIGUES, 2011). 

Para Wanessa Castro (2010) “a escola do campo, na maioria dos 
casos, ainda prescinde do uso do computador e da Internet por 
diversos fatores: falta de equipamentos e conectividade, ausência 
de formação dos docentes para utilização desta tecnologia, 
descaso dos governos em relação às escolas do campo por 
acharem que no campo não seja necessária a utilização de redes 
digitais, caindo no debate simplista de que as “escolinhas rurais” 
não precisam disto”. 

Estes dados, por si só, comprovam a necessidade de priorizar 
ações voltadas para a valorização da população do campo, com 
investimentos materiais e humanos em toda a rede de escolas 
rurais, juntamente com adoção de metodologias adequadas que 
possibilitem a permanência das pessoas nas comunidades rurais a 
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que pertencem, além de reduzir os graves índices de 
analfabetismo e baixa escolaridade. 

No decorrer dos últimos governos, iniciaram-se discussões para o 
resgate das escolas do campo. Despontam, timidamente, alguns 
projetos de financiamento específicos para a educação rural. 
Alguns focados na formação/capacitação de docentes, outros 
voltados para capacitação de moradores do campo, envolvendo o 
uso de tecnologias da informação e comunicação, entendo-as 
como formas de democratizar o acesso e instrumentos de inclusão 
que proporcionam a permanência da população rural em suas 
localidades. 
3. PROGRAMA CATIVAR 
O programa Cativar iniciou suas atividades em 2012, divulgando 
seus objetivos às secretárias de educação de municípios que 
compreendem a região do Alto Jacuí, entre esses, dois municípios 
mostraram particular interesse, Ibirubá e XV de Novembro. 
Posteriormente foram agendadas visitas as escolas do campo, para 
apresentar a programa às educadoras, verificar infraestrutura e 
aplicar questionário, que visava obter dados como nível de 
conhecimento no uso de TIC´s e horário disponível para a futura 
capacitação. 

Inicialmente foram visitadas quatro escolas em Ibirubá e duas em 
XV de Novembro, sendo que a realidade encontrada na 
comunidade escolar, levando em conta as peculiaridades 
regionais, crenças e costumes, não difere da realidade brasileira: 
Em algumas escolas as turmas ainda são multiseriadas, com um 
professor único para atender a todos os alunos, de 1º ao 4º ou 5º 
ano. A esse cabe a responsabilidade em planejar, organizar os 
conteúdos de cada série, privilegiando idades, interesses e níveis 
de aprendizagem diferentes, além de preparar, oferecer a merenda 
aos alunos e manter a organização e limpeza de toda a escola.  

Nessas, a biblioteca é composta por alguns livros infantis e não há 
televisão, vídeo ou internet. A ausência de computadores o que, 
por si só, seria inadmissível nos dias de hoje, é minimizada pela 
tentativa do poder municipal em incluir digitalmente os alunos 
através de “encontros semanais” com os computadores e internet 
através de uma sala digital instalada na zona urbana, os chamados 
Telecentros. 

Algumas outras escolas, localizadas mais próximas à zona urbana, 
apresentam melhores condições de trabalho, possuindo um maior 
número de docentes, videoteca organizada com os vídeos da TV 
Escola e Salto para o Futuro e até mesmo uma pequena sala de 
recursos multifuncionais. Integram laboratórios com 
computadores, que embora obsoletos são utilizados pelas 
professoras, enquanto que em outras alguns laboratórios são 
subutilizados pelo despreparo dos docentes ou por falta de 
manutenção dos equipamentos.  

Com ênfase nessa realidade pretendeu-se com o Programa 
CATIVAR, oportunizar a formação de professores do campo para 
o mundo tecnológico, em um trabalho abrangente, com projetos 
voltados à realidade rural tendo as novas tecnologias de 
comunicação e informação como elementos estruturantes na 
formação do cidadão do campo. Dessa forma, buscaram-se novas 
formas de ensinar, aprender e desenvolver o currículo integrando 
diferentes tecnologias à prática pedagógica, voltada à 
aprendizagem significativa do aluno possibilitando a produção de 
novos conhecimentos. 

3.1. Metodologia 
Como procedimento metodológico adotado, em função dos 
objetivos do programa, foram selecionadas experiências anteriores 
em formação de educadores para o uso das TIC´s e adaptadas para 
as necessidades da Educação do Campo. Nesse caso, utilizou-se a 
proposta experimental da Formação de Professores em Tecnologia 
Educacional de Samya Tajra (2010), adaptando-a em relação às 
especificidades evidenciadas pelo público do Programa 
CATIVAR. A execução do programa focou nos seguintes 
módulos: 

a) Módulo 1: Sensibilização para o uso das TIC´s, com oficina de 
Mídias na Educação, um encontró ministrado por uma professora 
do IFRS câmpus Rio Grande, Esse módulo teve por objetivo 
trazer exemplos práticos, já realizados em outras escolas com 
realidade semelhante à encontrada naquelas em que as educadoras 
do campo exercem suas atividades docentes. 

b) Módulo 2: Oficinas de TIC´s: Teve por objetivo 
instrumentalizar as educadoras do campo para o uso das TIC´s no 
contexto educacional, como pode ser observado na Figura 1. 

No escopo desse módulo foram desenvolvidas seis oficinas, 
respectivamente Histórias em Quadrinhos, Editor de Slides 
(Tutorial), Blog, Recursos Web (Linux Educacional, Portal do 
Professor, Domínio Público), Vídeo e Novas Tecnologias (Lousa 
Digital e Tablets), além de uma oficina sobre como produzir um 
projeto educativo com o uso de TIC´s. 

 
Figura 1 - Oficina de Quadrinhos/Tirinhas  

Na oficina de Histórias em Quadrinhos a professora do IFRS 
câmpus Ibirubá, ressaltou a importância do riso como elemento de 
estímulo ao aprendizado e do porquê em estudar com humor. A 
oficina teve suporte das alunas do curso de licenciatura em 
Matemática, bolsistas do Programa CATIVAR. 

A segunda oficina abordou o Editor de Slides como um recurso de 
produção de apresentações dinâmicas, usando links para 
desenvolver espécies de “softwares educativos”. 
A terceira oficina desenvolveu o conceito de Blog, importante 
veículo de interação com os alunos, de divulgação do seu trabalho 
e ambiente apropriado para postar conteúdos diferenciados. 
O tema Recursos Web foi conduzido por dois docentes do curso 
de Licenciatura em Matemática do câmpus, acompanhados por 
duas pedagogas, que auxiliaram na confecção de material didático 
e da oficina que tratou sobre Linux Educacional, Portal do 
Professor, Domínio Público, RIVED (Rede Internacional Virtual 
de Educação). 
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A oficina de Novas Tecnologias visou à interação dos professores 
em Educação do Campo com recursos como Tablets e Lousa 
Digital.  
c) Módulo 3: Integração das Tecnologias versus Prática 
Educativa. Nesse, os professores da Educação do Campo 
realizaram projetos em suas respectivas escolas integrando 
tecnologias na prática educativa contextualizada. Esses 
contemplaram: Planos de Aula direcionados as necessidades 
pedagógicas aliadas às tecnologias; Recursos Didáticos 
Pedagógicos Contextualizados (vídeo, apresentação de slides, 
blog, planilhas, rádio). Na seção 4 será apresentado um projeto 
desenvolvido nesse módulo. 

d) Módulo 4: Reflexão e Socialização de projetos sobre a 
introdução das TIC no espaço educativo. Nesse foram realizadas 
visitas as escolas do campo para conversar com as educadoras 
sobre os projetos desenvolvidos e entrega que questionário 
avaliativo. As reflexões das educadoras também foram 
socializadas na revista ARede – Tecnologia para Educação 
(BUCCO,2013), onde o programa CATIVAR foi divulgado. 

4. PROJETO NOSSAS ESCOLH@S 
FAZEM A DIFERENÇA 

O projeto Nossas Escolh@s Fazem a Diferença foi executado em 
uma Escola do Campo, no município de Ibirubá (RS), na 
localidade de Alfredo Brenner, tendo como atividades, que 
envolveram TIC´S, pesquisa na internet, produção e divulgação de 
materiais e como momento de culminância, uma feira 
gastronômica onde os alunos produziram pratos, como resultado 
do estudo do tema proposto pelas docentes. 

Inicialmente os alunos do nono ano, realizaram pesquisa sobre o 
assunto e organizaram o material necessário para apresentar para 
as outras turmas da escola, tendo as atividades mediadas pelas 
professoras responsáveis pelo projeto. 

Os alunos do quinto ano ficaram responsáveis por produzir 
tirinhas, desenvolvidas na ferramenta Toondoo, tratando situações 
que envolvessem preocupações com a alimentação saudável, 
conforme Figura 2.. 

Entre as ações desenvolvidas pelo projeto foi oportunizada uma 
palestra para a comunidade escolar (pais e professores) sobre o 
tema, sendo essa uma das postagens registrada no blog, construído 
na ferramenta Blogger e atualizado com apoio dos alunos e 
professores da escola. 

 
Figura 2. Desenvolvimento de Tirinhas sobre o consumo 

consciente de alimentos 

A Rádio Atitude foi uma das atividades desenvolvidas no escopo 
do Projeto Nossas Escolh@s fazem toda a Diferença, utilizando os 
recursos midiáticos disponíveis na escola. 

Através dela, divulgaram informações importantes sobre o tema, 
no horário dos intervalos, bem como fizeram entrevistas com 
professores que destacaram pontos importantes sobre a 
Alimentação Saudável e o reaproveitamento de alimentos. A rádio 
também foi utilizada para a divulgação de outras atividades 
culturais desenvolvidas na escola.  

A produção de tabelas e gráficos, utilizando Editor de Planilhas, 
foi outra ação realizada e que exigiu dos alunos pesquisa sobre 
desperdício de alimentos, na cantina e no refeitório com o intuito 
de possibilitar um levantamento de informações para posterior 
produção e elaboração de dados estatísticos. 

O ponto de culminância do projeto foi a Feira Gastronômica, onde 
houve a materialização dos resultados de todo o trabalho 
desenvolvido pelos alunos e professores da escola. Momento em 
que a comunidade foi convidada a participar, degustando os 
alimentos, previamente testados na cozinha da escola e produzidos 
pelos próprios alunos. Os visitantes receberam um encarte com 
receitas saudáveis com o reaproveitamento de alimentos, também 
produzidas pelos alunos com um Editor de Textos. 

Na seção a seguir serão apresentados depoimentos das envolvidas 
no projeto, do ponto de vista docente, sobre a aplicação das TIC´s, 
a construção do conhecimento por parte dos alunos, 
desenvolvimento de habilidades de interação social e trabalho em 
equipe. 

5. REFLEXÕES E AVALIAÇÃO 
Na seção 3, foi descrito brevemente o Módulo 4, que visou 
reflexão, socialização dos projetos desenvolvidos, avaliação de 
ações e a efetividade do Programa CATIVAR. Na fala das 
educadoras a materialização da realidade vivida no Programa 
CATIVAR: 
“O Programa CATIVAR oportunizou romper com as paredes da 
sala de aula, permitindo ler e atribuir significados através da 
troca de informações e experiências”. 
“As oficinas ofertadas no Programa CATIVAR agregaram muito 
em nossa aprendizagem, nos mostrando novos caminhos de 
preparar aulas dinâmicas, criativas, envolvendo o aluno, 
motivando-o a adquirir novos conhecimentos e qualificando o 
ensino-aprendizagem”. 
No que diz respeito aos alunos, que executaram as atividades 
propostas pelo projeto Nossas Escolh@s fazem toda a Diferença, 
as educadoras do campo destacam: 
“O envolvimento dos alunos foi maior durante o desenvolvimento 
do projeto, houve colaboração, troca de informações, reflexão 
individual e coletiva, convivência com as diferenças, auxílio e 
parceria na utilização, manuseio dos recursos das TIC´s”. 
“Este projeto instigou a responsabilidade do aluno pelo seu 
próprio aprendizado e pelo do grupo. O domínio parcial das 
TIC´s disponível na escola e o uso desta contribuiu para o grupo 
interagir, refletir, compreender e atuar na melhoria de processo e 
produção com aprendizagem significativa”. 
Quanto em relação as TIC´s aplicadas na ação pedagógica, as 
educadoras do campo destacaram que: 
“Com o uso das TIC´s professores e alunos descrevem e 
reescrevem suas idéias, comunicam-se, trocam experiências, 
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produzem histórias e desenvolvem projetos. Assim, em busca de 
resolver problemas do contexto, podem representar e divulgar o 
próprio pensamento, ler, atribuir significados, trocar informações 
e conseguir construir o conhecimento, num movimento de ler, 
escrever, refletir, refazer, que favorece o desenvolvimento 
pessoal, profissional grupal bem como compreensão da realidade 
e a atuação na transformação da sociedade”. 

“Com o uso de TIC´s na escola foi possível estabelecer relações 
benéficas na sala de aula, potencializando a aprendizagem, 
podendo transformar a informação em conhecimento prático e 
útil.  

6. RESULTADOS E CONCLUSÕES  
Ao finalizar as atividades do Programa CATIVAR, o resultado 
obtido com as atividades realizadas, levou a várias reflexões sobre 
os processos vividos, entre eles, a constatação de alguns fatores 
fundamentais para que as escolas, do campo ou não, possam 
promover o uso das TIC´S na Educação. Entre eles, de singular 
relevância, a motivação dos professores para a realização da 
formação, seguida da necessidade de existência de uma 
infraestrutura mínima de laboratórios, do ponto de vista de 
existirem computadores atualizados e manutenção dos mesmos, 
acesso à internet, apoio da gestão escolar e, principalmente, que o 
projeto político pedagógico da escola priorize a formação 
continuada dos professores. 

Durante as visitas às escolas do campo que fizeram parte do 
escopo do programa, diferentes realidades foram vivenciadas com 
relação aos fatores destacados anteriormente. Esses variam entre 
escolas com um único professor que executa várias atividades, 
inclusive limpeza e merenda escolar. Escolas com pouquíssimos 
alunos e sem nenhuma infraestrutura além de uma sala de aula a 
outras que tiveram todos os recursos tecnológicos furtados ou 
ainda com laboratórios de informática, porém utilizados sem uso 
didático e sim como "aulas de informática", com 
acompanhamento de estagiários, sem a presença do professor.  

A realidade encontrada nas escolas do campo, também é 
encontrada em muitas escolas urbanas, porém o descaso histórico 
atribuído as primeiras, preocupa visto que, se as segundas estão 
longe de alcançar minimamente as condições de promover um 
ensino que atendam as demandas dessa nova sociedade o que 
esperar das pequenas escolas rurais? 

Ao professor, é fundamental estar motivado para o aprendizado do 
uso de novas tecnologias, pois somente assim se encontrará capaz 
de estar à altura do desafio perante esse novo cenário que se 
apresenta, onde as tecnologias são aliadas na disseminação e 
elementares na construção do conhecimento. Conforme Tarja 
(2008, p.16), os docentes devem perceber que o ponto de partida 
de qualquer mudança é um processo de sensibilização para uma 
nova realidade. 

Reconhecendo as Tecnologias da Informação e Comunicação 
como ferramentas efetivas do processo pedagógico vislumbra-se 
os cursistas como autores, protagonistas das ações e 
transformações de suas comunidades. 

O programa CATIVAR, no que se refere aos objetivos, obteve um 
resultado satisfatório, haja vista que os educadores do campo 
alcançaram níveis diferenciados de aplicação das TIC’s no ensino. 
Considerando que o aprendizado é um processo contínuo, já que 
as tecnologias se renovam e os modos de sua aplicação também, a 
equipe que coordenou o CATIVAR entende que a formação 

realizada é o primeiro passo de uma longa caminhada a 
perspectiva de transformação da sociedade. Com relação à 
continuidade das ações iniciadas pelo CATIVAR, no ano de 2013 
estão projetadas atividades novamente com as escolas do campo, 
visando o uso de tablets pelos alunos e para o ano de 2014, com 
apoio do MEC será desenvolvido o projeto e-TIC´s Educar com 
Tecnologias, que pretende envolver professores do IFRS-Ibirubá, 
educadores do campo e alunos no uso das TIC´s. 
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ABSTRACT 
Use of technology in education resulted in important changes on 
methods and techniques applied, as the use of virtual learning 
environments and virtual worlds, providing a high level of 
interactivity and immersion. This paper presents a summary of 
research that seeks to integrate two distinct technologies (VLE 
and Virtual World), through a solution called Sloodle. The main 
focus is to present the use of such a solution and its main features, 
as well as present a case study involving the teaching of 
algorithms and programming. Tools used in this research were: 
Open Simulator for metaverse; Moodle was chosen as AVA; 
IDEOne as an online tool for teaching algorithms and Sloodle. 
With the study, it was revealed that the use of virtual world added 
to Moodle through Sloodle tool, is a valid alternative to the 
process of teaching and learning, but also identified difficulties to 
be overcome in this type solution, as use of Sloodle and 
technological limitations of their resources. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 
Information systems education – Computer Science Education 
and Information Systems Education. 

General Terms 
Documentation, Design, Experimentation.  

Keywords 
Algorithms, Moodle, OpenSim, Sloodle. 

1. INTRODUCTION 
Use of technology in education has been explored continuously, 
among the alternatives available to enhance teaching and learning, 
both in classroom and activities in distance education; is the use 
of Information and Communication Technologies (ICT). Virtual 
Learning Environments (VLE) and Virtual Worlds (VW) have 

been used to enhance the learning potential of students and 
teachers in order to obtain a more significant and collaborative 
learning. 

Johnson [1] considered “Virtual Learning Environment” as an 
addition to the construction of knowledge, immersion, 
interactivity and education. These environments have been used 
principally in the preparation of activities outside the classroom 
environment, as a way to improve the quality education of 
students. 

As for the paradigm of education immersive, this presents itself as 
an interesting resource for building transdisciplinares contents, 
non-linear and dynamic, about a virtual world, available in the 
student's own computer. According to Bainbridge [2], Virtual 
Worlds are persistent online environments like computer 
generated, where people can interact in a manner comparable to 
the real world, either for work or for leisure. 

Researchers like Livingstone et al. [3], emphasize the importance 
of integrating VLEs to other technologies, including the VW, as 
facilitators of the teaching and learning processes. One of the 
ways to integrate the technologies mentioned (VLE and VW), is 
the utilization of the tool Sloodle. According to Guomin et al. [4], 
Sloodle allows to bring an immersive world within an educational 
environment such as Moodle, improving interaction and 
perceptibility of users in online education. 

Among the various educational areas in which these technologies 
can be applied to assist in the teaching and learning of students, is 
Algorithms and Programming (AP). An example of this difficulty 
is the teaching of the discipline AP, in which students face various 
problems in the development of activities (e.g., understanding of 
the issues listed) [5]. 

This paper presents a summary of a research that seeks to 
integrate two distinct technologies (VLEs and VW), through a 
solution called Sloodle. The main focus is to show the main 
features involved in this technologies, added to this, is the 
realization of a case study in a the discipline of Algorithms and 
Programming, in which lessons were held in the virtual world by 
Sloodle integrated with Moodle. 

The paper is organized as follows: section two presented related 
work using the technology Sloodle in education; in section three 
we conducted a theoretical foundation regarding the use of 
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technology in education, virtual worlds and Sloodle; in section 
four is the methodology developed and applied in the 
development of this work; in section six is presented the case 
study and the results obtained in relation to the experience of 
using the Sloodle by users is presented; finally, section seven 
presented the final considerations. 

2. RELATED WORK 
In order to develop this research project, related work was 
evaluated in order to use the know-how of other studies to 
validate this study. Following are descriptions of some relevant 
work: 

In Silva et al. [6], is reported a research on the development of an 
environment that uses Moodle and hardware platform Arduino 
and Microserver, beyond the virtual 3D environment with access 
to real experiments using Sloodle and OpenSim. As a result, 
authors have made a remote access to a device located in the lab, 
visualizing forms of propagation of heat, providing study 
materials in Moodle environment and access them via mobile. 

In Guomin [4] is explained the operation of the Sloodle module, 
its functions and its use educational, added to this was built a 
model of collaborative learning for English language teaching 
based on the Sloodle. The model for teaching English is explained 
in a detailed manner, which presents the roles executed by the 
students, teachers and their general functioning.  

In Livingstone et al. [3] is reported the work of a project carried 
out by the authors, where they present the use of web learning 
environments to provide frameworks and planning activities to be 
performed in 3D virtual worlds, as well as demonstrating the use 
of web content directly into the virtual world through connection 
provided by it. Sloodle was used to perform the integration of the 
virtual learning environments and virtual worlds. 

With relation to the research conducted in this study, it 
differentiates itself from others by presenting in detail the 
technology Sloodle, its functionality and features. Furthermore, a 
case study in the area of Algorithms and Programming was also 
performed, differently from the knowledge areas adopted by the 
other studies reviewed. 

3. THEORETICAL FOUNDATION  
This section will explore concepts of Informatics in Education and 
virtual worlds. Furthermore, it is also performed an initial 
approach on Sloodle, to serve as a basis in subsequent sections. 

3.1 Use of technologies to support learning 
Use of computers in education directly influences the educational 
process by inserting a high level of interaction in these activities, 
which, can be promoted by tools and mechanisms provided by 
computing platforms, unlike a traditional classroom. 

With the expansion of distance education, VLEs have been used 
continuously as a main technological resource for mediation of 
activities performed by users online. They are characterized by an 
area of interaction between teacher and students, used to perform 
different activities, enabling a set of students connect to a 
platform, to carry out activities, in order to stimulate the formation 
of collective intelligence, enabling the construction of knowledge, 
developing intra and interpersonal skills [7]. 

3.2 Virtual Worlds 
Virtual Worlds, also known as Metaverses or Immersive 
Environments provide another interesting technological resource 

to support the process of teaching and learning. Bell [8] combines 
the main elements of other definitions and emphasizes an essential 
element: people. Thus, the author defines VWs this way: “A 
synchronous, persistent network of people, represented as avatars, 
facilitated by networked computers." 

According Reis [9], several platforms are available for the 
construction of virtual worlds that provide support for 3D 
modeling, with the ability to pre-programming the behavior of 
objects. We can cite as examples of metaverse Second Life, 
OpenSimulator (OpenSim) and OpenWonderland. 

In general, the Virtual Worlds do not have an own Graphical User 
Interface (GUI) access, like the case of the Second Life and 
OpenSimulator (OpenSim), thus requiring a third tool to perform 
the connection and the correct presentation of the objects. This 
tool is called “viewer” and provides support for visualization, 
import and export of objects, and other resources related to the 
Virtual World. A wide range of viewers is available for both 
Second Life and OpenSim, thus, Nunes et al. [10] present a 
comparison with the basic features of the main tools available. 

3.3 Sloodle 
Sloodle can be considered as a mash up tool, which, in the 
computing area means the interconnection of two or more 
technologies. In this case, makes the connection between the 
virtual learning environments and virtual worlds, thus combining 
the various features available in the VLE with those offered by 
VW, making the environment more interactive and attractive to 
users.  

According to Nakamura [11], the great contribution of Sloodle is 
to bring social networking features, in a fun and interactive way 
for Moodle. Thus, this event becomes more attractive to the 
course environment. 

Users can add elements of Sloodle, noting that the activity should 
be placed initially in the learning environment Moodle so that it 
might be added into the virtual world. As for example of elements 
of Sloodle that can be added in Moodle, are the Chat, Choise, 
Presenter, Tracker, Glossary, Login, Change Passwords and 
Questionnaire. The corresponding elements that are added in 
OpenSim are respectively Web-Intercom, Choise, Presenter, 
Tracker Button, Meta Gloss, Reg Enrol Booth, and Password 
Reset Quiz Chair. 

With regard to the problems and difficulties identified during this 
study, are listed the following: if the education environment is 
hosted on a server or the user does not have access to the file 
system, neither holds administrator privileges, the installation can 
do not occur or become too complex. Therefore, it is necessary 
that the user has access to the installation directory and have 
administrator privileges on the Moodle environment.  

4. METHODOLOGY 
First phase was characterized by a survey of the theoretical 
reference regarding the topics discussed, explaining about the use 
of information technology in education. Have also been 
introduced concepts about virtual worlds, the characteristics of 
each of these, viewers, as well as an initial explanation about 
Sloodle. 

In a second step, we evaluated and tested the immersive 
environments in order to define the technological infrastructure 
for this research, as can be seen in Figure 1. The environment 
Moodle 2.5 [12] was selected for being compatible with the 
module Sloodle, free and open source, as well as OpenSim 0.7.5 
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[13] was chosen for the same reasons mentioned above. The 
module Sloodle 2.1 [14] was used to integrate two environments, 
for the visualization of the virtual world was selected Firestorm 
viewer [15], since it suits the needs identified in the construction 
of the virtual world, such as viewing and creating objects in the 
SketchUp and importing these in XML format. 

Third step was marked by the completion of the case study, which 
was chosen a discipline of Algorithms and Programming 
ministered in an undergraduate course in a university, addressing 
one specific topic within this, which, was the part of Vectors and 
Matrices. Validation occurred in two classes ministered by a 
teacher to a group of 14 students, which were made available 
various activities to be performed into the virtual world, as 
viewing the slides about Vectors, chat conversion and 
development of exercises through an online tool integrated with 
OpenSim.  

Finally, the fourth step is the realization of a questionnaire, in 
which, students answered a series of questions in the multiple 
choice format, about the experience of having participated in a 
class within the virtual world and use the resources available for 
teaching algorithms. Them, was performed the tabulation of 
results. 

5. CASE STUDY  
To validate the proposed described in this research, was designed 
and built an academic environment on the metaverse, in the 
format of the classroom, where they had been provided a set of 
resources to an activity towards the discipline of Algorithms and 
Programming. The initial sample of the experiment involved the 
participation of 14 students, beginners, of the course engineering 
computing. This content displayed on OpenSim discoursed on the 
implementation of vectors and matrices, using the programming 
language C. Necessary to meet the demands of this academic 
activity, students (avatars) had access to different connections to 
the Moodle course using the Sloodle, as shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Sloodle connections. 

 
In addition to the Sloodle, in order to enhance the sense of 
immersion of the environment has been integrated into the virtual 
world an application called IDEOne [16], an IDE for the 
development of algorithms in different programming languages, 
including C. This software allows a high level of concentration of 
the student in the construction of their solutions, since there is a 
clear interface with simple controls, code compilation with just 
one click, and provides instant feedback, which is considered a 
motivating factor. 

Several "Presenters" have been added for the visualization of 
content covered during the accomplishment of the school, as well 
the insertion of the tool IDEOne on several panels for its 
manipulation by users directly into the virtual world. 

During the experiment, some points related to the structure of the 
virtual world could be observed: the environment OpenSim 
endured all connecting avatars, with answers to interactions very 
close to real time, even with the geographical distance between 
the server and the viewers; a interaction between students through 
chat, occurred automatically, even before the demonstration of the 
features of OpenSim to the students; the visual environment as 
well the ability to change the appearance of the avatars, fostered 
the initial interest of the students during the contact with the 
Virtual World. 

The teaching material regarding the construction of vectors and 
matrices was available via Sloodle, throughout the class period, 
about two hours. After the study of the topic, a panel has been 
enabled for avatars, with a list of exercises to be performed into 
two, using IDEOne. At this time, avatars should talk to each, in 
order to define their peers and set of tasks, which, occurred 
smoothly. 

At the end of the activities was made available to students some 
guided questions about the actions, activities and resources used 
during class. From the result of this instrument, it was possible to 
point out some considerations about the adoption of virtual worlds 
as a teaching strategy. 

The observations regarding the amount of visual data, which 
disrupted the concentration of students, is known as cognitive 
overload, a common factor in multimodal environments. The fact 
that each individual has a tolerance level assimilation of different 
media simultaneously justifies the proximity of the indices 
reported in this issue. However, the percentage above 50% shows 
that the design of the environment, as well as the number of 
available resources should be reconsidered, in order to meet the 
needs of students and promote effective knowledge construction 
by them.  

With regard to the reported experience of students for the class 
taught in OpenSim, through application of an questionnaire of 
evaluation, could verify in a general way that the vast majority of 
users had used the Moodle environment, and that half of the 
students had also had previously contact with some immersive 
environment, which may have facilitated the understanding and 
interaction of these with the virtual world. The results of the 
experiment conducted were positive, since the vast majority of 
students claimed to have interacted actively and constructively in 
carrying out activities, and virtual worlds held the students' 
attention and motivate them to perform the tasks. 

Use of Sloodle was evaluated positively and that the immersion 
provided by the integration of the two environments, through 
interaction with the tool and the material of the class, was of great 
value to facilitate learning. Nevertheless, some problems were 
identified, such as restrictions on access to features of the Sloodle 
and distraction caused by the number of elements available in the 
virtual classroom. 

6. CONCLUSION 
The utilization of Sloodle for education can be positively 
exploited, in which the construction of activities into the virtual 
world can help to complement the process of teaching and 
learning of students. In the case of this study, elaborated more 
specifically to the area of Algorithms and Programming, can be 
added different elements into the virtual world, aggregated to the 
Moodle by Sloodle, to build a interactive and immersive 
laboratory in order to teaching Algorithms and Programming. 
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This study showed the use of Sloodle in a specific domain area, 
which, was initially described the whole installation process 
involved, difficulties identified and resources Sloodle that could 
be used. Subsequently, the construction of the scenario to conduct 
the lesson into the virtual world was developed, with the addition 
of features such as the "presenter" and IDEOne, an online tool for 
building algorithms directly into the virtual world. 

In general, the use of Sloodle was evaluated as valid for the 
conduct of activities into the virtual world, and in this specific 
study, assisted in the construction of algorithms and motivated 
students more significantly than if they were performed these 
tasks in an environment of traditional classroom. As future work, 
is the construction of a laboratory for teaching algorithms taking 
into account the aspects observed by the students during this 
study, as well as the clarification and resolution of issues related 
to access to features of the Sloodle. 
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ABSTRACT 
This paper presents a case study conducted with students of 
Accounting in a distance education course through a virtual 
environment for teaching and learning (AVEA). The study is 
based on the question whether the state of mind of the student in 
relation to his group is related to cooperation as learning strategy. 
The study aims to analyze the interactions of students in group 
forums and the influence of the mood of the student in the 
distance group activities. Posts in forums from each group were 
subjected to educational data mining, SOBEK text mining 
specifically. The student’s state of mind issues in relation to their 
group was and analyzed with the support of the Wheel Affective 
States. The result of the analyzes indicated that mood influences 
the cooperation of the student in the group as it has a higher 
satisfaction and interest in cooperation activities with the group, it 
accepts  the challenges of learning.. 

RESUMO  
O presente artigo apresenta um estudo de caso realizado com 
alunos do curso de Ciências Contábeis, em uma disciplina 
ofertada a distância através de um ambiente virtual de ensino e 
aprendizagem (AVEA). O estudo parte do questionamento se o 
estado de ânimo do aluno em relação a seu grupo tem relação com 
a cooperação como estratégia de aprendizagem. O estudo tem por 
objetivo analisar as interações dos alunos nos fóruns de grupos e 
verificar a influência do estado de ânimo do aluno nas atividades 
em grupo a distância. As postagens nos fóruns de cada grupo 
foram submetidas ao minerador de dados educacionais, 
especificamente, minerador de texto SOBEK. Também foram 
coletadas questões relativas ao estado de ânimo dos alunos em 
relação ao seu grupo e analisadas com apoio da Roda de Estados 
Afetivos. O resultado das análises indicou que o estado de ânimo 
influencia na cooperação do aluno no grupo na medida em que 
apresenta maior satisfação e interesse pelas atividades 
desenvolvidas, impulsionando-o, dessa forma, a enfrentar os 
desafios de aprendizagem. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– Collaborative learning. 

Termos Gerais 
Experimentation. 

Palavras Chaves 
Estados de ânimo, Mineração de Dados Educacionais, Ambientes 
Virtuais de Ensino e Aprendizagem. 

1. RESUMO ESTENDIDO 
A interação e a colaboração entre alunos são apontadas como 
possibilidades de engajar os alunos nas tarefas em EAD [2] e 
mantê-los com sentimento de pertencimento ao grupo evitando a 
evasão [22, 5, 20]. Uma das estratégias pedagógicas adotadas 
pelos docentes para desenvolvimento de uma aprendizagem de 
forma colaborativa é o trabalho em grupo. Estudos anteriores [30, 
22, 27] relatam a importância do trabalho em grupo no processo 
de ensino e aprendizagem e reforçam sobre a importância das 
interações entre os integrantes, de forma que questões sobre 
afetividade estão pautadas nessas interações.  

Na formação de grupos deve-se considerar o comprometimento 
dos participantes assim como seus estados afetivos, pois estes 
fatores refletem diretamente em como o grupo trabalha e se 
desenvolve ao longo do processo de ensino e aprendizagem [7]. O 
conhecimento dos estados afetivos envolvidos nas relações em um 
AVEA é um recurso importante para o professor, ampliando o 
leque de comunicação entre professor-aluno, além de conduzir a 
novas táticas pedagógicas [18]. Nesse sentido, a questão que se 
investiga nesse estudo é se o estado de ânimo do aluno em relação 
ao seu grupo influencia na cooperação como estratégia de 
aprendizagem, tendo como objetivo do presente estudo analisar as 
interações dos alunos nos fóruns de grupos e verificar a influência 
do estado de ânimo do aluno nas atividades em grupo a distância.  

A interação é entendida como um tipo de ação que ocorre entre 
duas ou mais entidades quando a ação de uma delas provoca uma 
reação da outra ou das restantes. Conforme foi apontado por [15] 
“não só é um modo de conversação e conexão, [...] mas um 
contexto onde as partes são agentes engajados em ações”. No 
contexto da educação, [20] destaca três tipos de interação: 
aluno/professor, aluno/aluno, e aluno conteúdo. As interações 
entre os alunos ocorrem quando trocam informações acerca do 
conteúdo, ou quando buscam solucionar problemas provenientes 
das atividades. A forma de comunicação apresentada no presente 
trabalho se dá através do fórum de um AVEA. De forma mais 
abrangente, o sujeito constrói-se nas suas interações com o meio 
seu objeto de conhecimento [28, 24], destacando três aspectos: (i) 
o indivíduo fechado no egocentrismo inconsciente só se descobre 
quando aprende a conhecer os outros; (ii) a cooperação é 
necessária para conduzir o indivíduo à objetividade, ao passo que, 
por si só, o eu permanece prisioneiro de sua perspectiva particular; 
e  (iii) a cooperação é uma fonte de regras para o pensamento. Em 
sentido geral, a cooperação consiste no "ajustamento do 
pensamento próprio ou das ações pessoais ao pensamento e às 
ações dos outros, o que se faz pondo as perspectivas em relação 
recíproca. Assim, um controle mútuo das atividades é exercido 
entre os parceiros que cooperam." [19]. Ou seja, na cooperação 
existe discussão entre os participantes que levará a troca de pontos 
de vista, conseguida pela defesa dos argumentos e das provas 
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entre os integrantes de um grupo. Como grupos entende-se a 
"reunião de indivíduos tendo entre si relações que notificam a 
cada um o seu papel ou seu lugar dentro do conjunto" [27] com 
um objetivo determinado, de forma que sua composição depende 
desse objetivo. [11] atribui ao objetivo em comum, seja a 
aprendizagem, seja uma atividade em conjunto, ou quando a 
cooperação e homogeneidade de atitudes conduzem a atração e à 
coesão nos laços que ligam os elementos individuais num todo 
unificado. 

Questões associadas com a afetividade no processo de ensino e 
aprendizagem, tornam-se cada vez mais estudadas por autores 
brasileiros [6,14,18]. A afetividade é entendida como todo o 
domínio das emoções propriamente ditas, dos sentimentos das 
emoções, das experiências sensíveis e da capacidade em se poder 
entrar em contato com sensações [6]. As emoções são fenômenos 
afetivos breves e de alta intensidade, já os sentimentos são a 
consciência de uma emoção [9, 10]. As emoções são sempre 
acompanhadas de alterações orgânicas, como por exemplo, 
mudanças do ritmo das respirações, são visíveis do exterior e 
indicam uma utilidade [28]. Já os sentimentos não implicam 
necessariamente em alterações corporais visíveis. Quanto aos 
estados de ânimo são fenômenos afetivos de baixa intensidade e 
longa duração, sendo classificados em: animado ou desanimado, 
satisfeito ou insatisfeito, disposto ou indisposto, concentrado ou 
desatento [26].  

Técnicas de mineração de dados foram utilizadas para identificar 
padrões de comportamento dos alunos em AVEA e, para a 
inferência da frustração, analise de variáveis comportamentais 
produzidas pelas interações dos alunos [14].  A área de mineração 
de dados educacionais busca desenvolver métodos e técnicas para 
extração de dados existentes nos ambientes virtuais de ensino 
aprendizagem, sistemas tutores inteligentes, etc. [8, 17]. Na 
mineração de textos o processo de descoberta de conhecimento 
emprega técnicas de análise e extração de dados a partir de textos, 
frases ou palavras [21, 1], a fim de atribuir um significado em 
textos não estruturados, ou seja, de livre formato ou padrão de 
armazenamento ou semi-estruturados. Dessa forma, é possível 
encontrar informações dentro dos textos e fazer o tratamento 
destas informações, a fim apresentar ao usuário uma informação 
útil e estruturada [1, 4, 3, 8, 13].  

Nesta pesquisa optou-se em buscar identificar os estados de ânimo 
satisfeito/insatisfeito e animado/desanimado, por terem uma 
duração maior no tempo, e se apresentam mais comumente nas 
atividades de aprendizagem dos alunos [18]. Tem-se como 
referencial o trabalho Effects of emotion on the process of 
organization leaning desenvolvido por [25] e adaptado por [18], 
que desenvolveu a Roda de Estados Afetivos (REA), classificadas 
em 16 famílias afetivas, dividida em quatro quadrantes para 
representar os estados de ânimo. Cada família afetiva é 
representada por uma palavra que indica uma emoção, podendo ir 
de círculos menores até os maiores, para cada um pode-se ter um 
grau de envolvimento, ou seja, o grau de controle ou potencial de 
coping (baixo/alto). O centro do quadrante é utilizado quando o 
coping não é evidenciado para um estado de ânimo. Cada um dos 
quatro quadrantes envolvem estados de ânimo representativos no 
processo de aprendizagem [18].  

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é de 
natureza aplicada ao processo de ensino e aprendizagem, com 
abordagem do problema de forma qualitativa. Descritiva quanto 
aos objetivos classificada como estudo de caso, desenvolvido para 
uma disciplina ofertada na modalidade EAD. A amostra da 

pesquisa consiste de 73 alunos inscritos na disciplina (turma de 
2013/1) e 43 alunos (turma de 2012/2), divididos em grupos 
compostos de até 5 participantes. Destes, 17 alunos (2013/1) e 10 
(2012/2) em cada um dos semestres responderam ao questionário 
proposto. Os dados para o estudo foram as mensagens postadas 
nos fóruns dos grupos e as respostas ao questionário submetido 
aos estudantes, coletados da plataforma Moodle. As mensagens 
foram mineradas utilizando-se a ferramenta SOBEK. É um 
minerador de texto capaz de extrair termos frequentes em um 
texto e encontrar relacionamentos entre eles. Para o 
desenvolvimento do SOBEK foi utilizado o modelo de grafo 
chamado de distância n-simples (n-simple distance) sendo um 
modelo baseado em métodos estatísticos [24]. O grafo obtido a 
partir do documento extrai uma rede de conceitos que são 
trabalhados no texto minerado [3]. As respostas coletadas através 
do questionário aplicado forneceram dados sobre os estados de 
ânimo vivenciados através das interações com os colegas de grupo, 
ao uso do ambiente Moodle e aos desafios de aprendizagem e às 
interações no ambiente. Para análise da percepção da afetividade 
utilizou-se a REA [26, 18] trabalhando sob os estados de ânimo 
que foram inferidos pelas respostas ao questionário. 

No semestre 2012/2 foram adotados fóruns individualizados por 
grupos, para organização dos trabalhos e discussões relacionadas 
às atividades propostas pela disciplina. Em 2013/1 essa 
sistemática foi mantida, porém as participações nos fóruns 
passaram a ser objeto de avaliação dos alunos na disciplina. A 
alteração na estratégia de avaliação decorreu do aumento do 
número de alunos matriculados na disciplina, para contribuir com 
o docente na avaliação dos participantes.  A quantidade de 
interações é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1: Grupos e interações nos fóruns individualizados 

Grupos 2013/1 2012/2 
Qtde Int. Média Qtde Int. Média 

G1 4 72 18,0 4 27 6,8 
G2 4 48 12,0 4 0 0,0 
G3 5 115 23,0 3 4 1,3 
G4 5 19 3,8 4 11 2,8 
G5 5 143 28,6 3 28 9,3 
G6 5 25 5,0 4 4 1,0 
G7 5 78 15,6 2 40 20,0 
G8 5 28 5,6 1 6 6,0 
G9 5 27 5,4 4 5 1,3 

G10 5 14 2,8 3 9 3,0 
G11 5 156 31,2 4 8 2,0 
G12 4 133 33,3    
G13 4 83 20,8    
G14 5 205 41,0    
G15 4 20 5,0    

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
Observa-se um aumento nas interações ocorridas nos fóruns dos 
grupos de 2012/2 para 2013/1. Pela mineração através do SOBEK, 
a participação nos fóruns não foi homogênea, para a turma de 
2012/2, variando entre vinte e cinto (25) interações num grupo e 
apenas duas (2) em outro. Os termos mais comuns no primeiro 
grupo são: trabalho, consolidado, apresentação, gráficos, e slides 
sobre o tema "consolidado", que apareceu 6 vezes no texto. Os 
termos mais frequentes no segundo foram fazer, contextualização, 
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empresas e gráficos. As palavras mineradas foram condizentes 
com o conteúdo da atividade discutido no fórum, referentes ao 
trabalho do grupo. Para a turma de 2013/1 a quantidade de 
interações no fórum foi bem superior à primeira turma, visto que 
os grupos com maior interação tiveram em torno de 200 postagens, 
e grupos com menor interação em torno de 20 postagens. Os 
termos mais frequentes nas interações do grupo evidenciam as 
temáticas discutidas. Como as discussões versaram sobre a 
realização do trabalho, essa foi a palavra-chave nas interações no 
fórum.  A organização das tarefas entre os participantes também 
ficou evidente, com a seleção das empresas e separação de tarefas, 
quem faz o que (parte, análise, gráficos, apresentação), bem 
como as questões relacionadas aos prazos (hoje, agora, dia, noite).  

Pela funcionalidade da ferramenta, o docente rapidamente analisa 
a organização dos participantes e a cooperação em torno das 
atividades a serem realizadas pelo grupo: trabalho a ser feito, 
divisões de tarefas, compartilhamento com os colegas, tanto de 
materiais quanto de links para outros conteúdos pertinentes.  

Como a turma de 2013/1 foi a que teve maior interação no fórum, 
foi selecionado o grupo que teve maior número de mensagens 
para análise, o Grupo 14 com 205 mensagens no fórum. O grupo 
possuía 5 alunos participantes, sendo que o aluno 1 contribuiu 
com 32 mensagens; o aluno 2 com 15 mensagens; o aluno 3 com 
55 mensagens; o aluno 4 com 60 mensagens e o aluno 5 com 43 
mensagens. Desses alunos, somente os alunos 1 e 2 responderam 
ao questionário e, suas mensagens foram mineradas pelo SOBEK 
a fim de verificar o seu estado de ânimo com relação à sua 
participação no grupo. O aluno 1 foi mais articulado no fórum, 
apresentando conceitos a serem trabalhados, bem como 
articulando a organização do grupo. O aluno 2 participou, porém, 
teve muitos momentos em que não deu respostas ao colegas, 
porém, apresentou frequência de palavras correlacionadas ao tema 
do trabalho a ser feito. 

Os resultados das questões para analisar o estado de ânimo dos 
participantes foram analisados e apresentados na forma de 
gráficos. Constatou-se que a percepção da cooperação para o 
desenvolvimento das atividades pelo grupo está diretamente 
proporcional à percepção da interação ocorrida entre os alunos do 
grupo, o que justifica o nível de satisfação de 60% dos alunos para 
2012/2. Essa informação é relevante para o docente, que poderá 
intervir em grupos com baixa interação e adotar práticas mais 
interativas, visando aos objetivos propostos na disciplina. Para a 
turma de 2013/1, a percepção da cooperação foi positiva, visto 
que os alunos consideraram o grupo muito cooperativo e 
totalmente cooperativo em suas respostas. Observa-se que nesta 
segunda turma nenhum participante julgou estar pouco satisfeito 
ou insatisfeito com o grupo. Os alunos do Grupo 14 consideraram 
seus grupos cooperativos, apresentaram-se muito satisfeitos ou 
satisfeitos com o grupo, bem como com relação à interação, 
considerando-o interativo e muito interativo. Os alunos 1 e 2 
também relataram que o grupo era muito participativo. Fato que 
corrobora com o resultado da mineração realizada anteriormente. 

As questões relacionadas ao estado de ânimo em relação ao grupo 
foram realizadas a partir do trabalho de [18], utilizando a REA, 
adotada aqui, uma escala (muito forte, forte, fraco, muito fraco e 
não posso avaliar). Observa-se nas Figuras 1 e  2, que de modo 
geral, os alunos encontram-se mais satisfeitos e animados com 
relação ao seu grupo do que insatisfeitos e desanimados nas duas 
turmas analisadas.  As respostas encontram-se mais concentradas 
na família afetiva alegria, satisfação e orgulho do quadrante 
Satisfeito e, interesse e esperança do quadrante Animado, fato 

este que indica que os alunos demonstram serenidade e interesse 
pela aprendizagem e pelo desenvolvimento do trabalho em grupo.  

 

 

Figura 2: Disposição afetiva com relação ao seu grupo 2013/1.  

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 
Com relação à disposição afetiva com o uso da plataforma 
Moodle e a disposição afetiva atual com as interações realizadas 
no ambiente, os grupos mais cooperativos apresentaram um grau 
de satisfação e interesse mais elevado em relação aos que 
simplesmente utilizam as ferramentas e materiais pedagógicos 
disponibilizados no AVEA. O que corrobora o trabalho de [18].  

Concluindo-se, a mineração de textos dos fóruns dos grupos da 
amostra possibilitou verificar a interação do grupo com relação às 
atividades propostas pelo docente e aderência da discussão em 
torno dos assuntos dos trabalhos. Através da análise da Roda dos 
Estados Afetivos foi possível verificar o estado de ânimo dos 
alunos. A percepção do estado de ânimo dos estudantes pelo 
professor contribui para o aprimoramento da prática docente e 
com o processo de ensino e aprendizagem, principalmente no 
ensino a distância [26, 18]. A utilização da ferramenta SOBEK se 
mostrou simples e eficaz, estando à disposição dos docentes na 
web. Instrumentaliza o professor com informações úteis sobre os 
materiais elaborados pelos estudantes, bem como proporciona 
uma visão geral das discussões num AVEA, análise da 

 
Figura 1: Disposição afetiva com relação ao grupo 2012/2.  

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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cooperação, construção de conhecimentos e o percurso cognitivo 
dos estudantes, auxiliando no acompanhamento e avaliação. As 
próximas pesquisas têm por objetivo avaliar as interações dos 
grupos quando a participação seja objeto de avaliação na 
disciplina, além de analisar questões relacionadas à afetividade 
nos textos dos fóruns. 
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ABSTRACT 
This article deals with Pedagogical Strategies construction of 
affective phenomena inferred by ROODAafeto Framework, 
developed in the Virtual Learning Environment (VLE) ROODA. 
It aims to assist the teacher said tool of Distance Education (re) 
develop their actions in view of the presence of the mood that 
that expresses the student to utilize the functionality of 
synchronous and asynchronous (VLE) in order to improve its 
Pedagogical Architecture . 
 
KEYWORDS 
Pedagogical Architecture; Affectivity; Strategies 

 

RESUMO 
O presente artigo trata da construção de Estratégias Pedagógicas a 
partir dos fenômenos afetivos que são coletados do Framework 
ROODAafeto, desenvolvido no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) ROODA. Pretende-se, com a ferramenta 
mencionada, auxiliar o docente da Educação a Distância a 
(re)elaborar suas ações tendo em vista a visualização do estado de 
ânimo que o aluno manifesta ao utilizar as funcionalidades 
síncronas e assíncronas do AVA.  
 

PALAVRAS-CHAVE 
Arquiteturas Pedagógicas; Afetividade; Estratégias. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo trata da construção de Estratégias Pedagógicas a 
partir dos fenômenos afetivos inferidos pelo Framework 
ROODAafeto, desenvolvido no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) ROODA. O ROODA é uma das 
plataformas de Educação a Distância (EAD) utilizada pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O ROODAafeto tem 
como objetivo inferir os estados de ânimo dos alunos, através de 
suas produções textuais e nas trocas efetuadas com seus colegas e 
professores. Pretende-se, a partir do levantamento de dados, 
construir estratégias pedagógicas que possam contribuir com o 
trabalho do professor, indicando formas de aprimorar sua 
arquitetura pedagógica e promovendo uma participação ativa dos 
alunos no ambiente virtual. 
 
Para dissertar sobre essa questão, esse artigo apresenta na 
primeira seção os conceitos de Educação a Distância e Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem e as formas pelas quais é possível 
visualizar os fenômenos afetivos em um AVA. A segunda seção 
mostra o conceito de Arquitetura Pedagógica e a importância das 

estratégias para a ação docente. Para finalizar o artigo descreve-se 
o funcionamento do AVA ROODA e do Framework 
ROODAafeto e as relações afetivas que estão sendo mapeadas 
nesse  ambiente e que fundamentaram a criação das estratégias.  

 
2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: 
CONCEITOS E REFLEXÕES 

 
A Educação a Distância (EAD) pode ser definida como uma 
modalidade que se caracteriza, basicamente, pela separação física 
e temporal entre professores e alunos, além da utilização de 
alguma Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) para 
propiciar espaços de interação [2]. 
 
A EAD implica, dentro do ensino, a compreensão de que a 
construção de saberes se direciona para uma única dimensão: a 
proximidade do aluno, não no sentido espaço-temporal, mas de 
participação, colaboração, autonomia no processo de 
aprendizagem.  

Um AVA é o meio de comunicação em rede em que diferentes 
pessoas interagem, a partir de interfaces digitais, produzindo e 
socializando os signos que são construídos no meio digital e as 
informações trocadas pelos usuários. Trata-se de um espaço 
social, constituído de interações sobre, ou em torno de, um objeto 
de conhecimento. As ações proporcionam diferentes momentos de 
aprendizagens cognitivas, sociais e afetivas aos sujeitos, a partir 
das ferramentas síncronas e assíncronas. 

Embora as TIC e os AVA evoluam constantemente e 
proporcionem o aperfeiçoamento da EAD e das interações entre 
os sujeitos, ainda existem questões a serem superadas por esta 
modalidade de ensino, como o caso da manifestação e do 
reconhecimento da afetividade nas aulas à distância.   

Nesse artigo, parte-se da premissa que os sujeitos que atuam em 
um AVA vivenciam trocas afetivas durante a realização das 
atividades nas funcionalidades. Supõe-se, também, que os 
fenômenos afetivos podem ser reconhecidos pela forma com que 
o usuário se comporta no ambiente. Assim, identificar 
experiências subjetivas nas trocas efetivadas serve como mais um 
elemento para reconstruir (ou não) as estratégias pedagógicas. 

O fenômeno afetivo que o aluno manifesta e vivencia ao realizar 
uma tarefa em um AVA é influenciado tanto pela natureza da 
tarefa, como pela estratégia pedagógica que o professor utilizou.  

Assim, pretende-se visualizar a forma como o professor da 
educação a distância utiliza, em sua prática pedagógica, os dados 
referentes aos fenômenos afetivos que os alunos apresentam ao 
interagirem através de um AVA, em específico, o ROODA. 
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2. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
RELAÇÕES AFETIVAS EM AMBIE
VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
 
Os cursos e/ou as disciplinas a distância são mini
de várias tecnologias, como foi citado anteriormen
de trabalho é embasado em uma Arquitetura Peda
pelas estratégias que são desenvolvidas para alcanç
estabelecidos. Para Behar [2] as AP representam o
que aponta à articulação e o ajuste de uma arquite
determinada situação de aprendizagem” (p. 31). 

Dessa forma, uma AP pode ser entendida como u
premissas teóricas que representa, explica e orienta
se aborda o conteúdo, o currículo, as práticas ped
interações entre professor-aluno-objeto de estudo e 
De acordo com Behar [2],uma Arquitetura Pedagóg
por quatro aspectos: os Aspectos Organizacionais
pedagógico no qual estão incluídos os propósitos d
ensino-aprendizagem a distância); Aspecto de Con
que será oferecido aos alunos para trabalharem os
serão estudados ao longo do processo); 
Metodológicos (apresentam a forma como o 
conduzir o processo); e, por fim os Aspectos T
professor define o ambiente virtual de aprend
ferramentas síncronas e assíncronas).  

Para a aplicação de uma Arquitetura Pedagógica
estratégias se fazem necessárias. Uma Estratégia P
acordo com Behar [2] pode ser definida como "
constrói e reconstrói mediante processos didátic
pelas variáveis educativas [...] logo, é possível 
estratégia de aplicação é a forma como o professor 
prática o seu modo pessoal de trabalho" (p.31). 

Nesse sentido, a partir das estratégias pedagógicas
pelos professores, os alunos manifestam nas
importantes informações de conteúdo. A partir dess
o professor poderá direcionar suas estratégias ped
exemplo, para aprimorar as formas de abordagem d
das atividades com alunos que necessitem de 
acompanhamento ou modificar sua prática 
proporcionar outras vivências aos sujeitos envolvido

4. O AMBIENTE VIRTUA
APRENDIZAGEM ROODA 

 
O AVA ROODA - Rede cOOperativa De Aprendi
2) foi desenvolvido com o intuito de proporciona
um espaço na web para a construção de aulas p
distância.  

Figura 2 - AVA ROODA 
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O ambiente é formado por vinte e duas 
possível visualizar na figura 3. Das 22
ROODA, cinco delas são utilizadas para c
dos sujeitos, sendo elas: Biblioteca
publicação e a organização de materi
ferramenta que permite o envio de mens
professores, tutores e alunos; Diário de 
usuário pode registrar suas impressões
dúvidas em seu processo de aprendizag
interação assíncrona entre os usuários;
envio de arquivos que propicia a publica
mesmos, permitindo a inserção de come
tutores e colegas. 

 

Figura 3 - Funcionalidades do 

A partir das ferramentas citadas, o 
coleta as informações afetivas. A fun
ROODAafeto serão apresentadas na próxi
 

4.1 Framework ROODAafe
 

Os fenômenos afetivos se manifestam n
ações dos sujeitos nas diversas funcionali
estado afetivo, ainda que de modo involu
como o sujeito se coloca no ambiente
recorre para responder às tarefas, pelo 
ambiente ou como se expressa nas mensa
AVA. 
O Framework ROODAafeto reconhece o
os sujeitos inferem a partir das interaçõe
funcionalidades. A ferramenta integra té
subjetividade, de análise do comportam
análise da interação com os outros parti
feita através de um mecanismo 
probabilístico, implementado por meio de

O Framework capta a partir de três mane
do aluno, das quais uma será explor
Subjetividade Afetiva em Texto, inferida
AWM (Affective Word Mining) [5] repres

 

inte e duas funcionalidades, como é 
22 funcionalidades do AVA 

lizadas para captar os estados afetivos 
iblioteca, espaço utilizado para a 

o de materiais e links; Contatos, 
vio de mensagens com anexos para 

Diário de Bordo, local no qual o 
 impressões sobre as aulas e suas 
e aprendizagem; Fórum, espaço de 
os usuários; Webfólio, sistema de 
cia a publicação e a organização dos 
ção de comentários por professores, 

 
alidades do AVA ROODA 

itadas, o Framework ROODAafeto, 
tivas. A função e a definição do 

na próxima seção. 

ROODAafeto 

anifestam no AVA em função das 
as funcionalidades. Reconhece-se um 
 modo involuntário, a partir da forma 
no ambiente, pela forma como ele  
arefas, pelo modo como navega no 
sa nas mensagens disponibilizadas no 

reconhece os estados de ânimo que 
interações que são realizadas nas 
integra técnicas de mineração de 

 comportamento no ambiente e de 
 outros participantes. A inferência é 
ecanismo denominada raciocínio 
 por meio de redes bayesianas [4]. 

 de três maneiras o fenômeno afetivo 
explorada nesse trabalho. A 

exto, inferida a partir do Framework 
representada pela figura 4. 
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Figura 4.Gráfico subjetividade afetiv

Nesse gráfico é apresentado o estado de ânimo
encontra-se no momento em que navegou pelo
instante em que se expressou a partir da escri
ferramenta.   

Os resultados apresentados nesse gráfico, são a a
palavras afetivas que o sujeito manifestou nas ferr
de bordo, contatos, webfólio, biblioteca e fórum 

A partir da figura 5, é possível visualizar o signifi
que são representadas no gráfico Subjetividade em
quadrante da figura representa uma família afetiva.
do gráfico apresenta os estados de ânimo positivos
as manifestações negativas. O degrade do desenh
valência dos estados de ânimo, quanto mais ao 
marcando a emoção de segundo plano do sujeito
representatividade. 

 Figura 5. Tutorial do gráfico subjetivid

 
O Framework ROODAafeto recurso usado para 
dados, vem sendo utilizado como suporte em uma
curso de Graduação em Pedagogia da Universida
Rio Grande do Sul.. 
 
5. EM BUSCA DAS RELAÇÕES AF
EM AMBIENTES VIRTUAI
APRENDIZAGEM 

 
Como explicitado anteriormente, parte-se da pre
sujeitos que atuam no AVA vivenciam trocas afet
realização das atividades nas ferramentas síncronas
Supõe-se, também, que os fenômenos afetivo
reconhecidos pela forma com que o usuário se
ambiente. Assim, identificar experiências subjetiv
efetivadas, aliado ao padrão de comportamento, se

 
vidade afetiva 

o de ânimo que o aluno 
avegou pelo AVA ou no 
rtir da escrita em alguma 

fico, são a aglutinação das 
stou nas ferramentas diário 

 

izar o significado das cores 
jetividade em Texto. Cada 

mília afetiva. O lado direito 
o positivos e o lado oposto 
e do desenho representa a 

nto mais ao centro estiver 
o do sujeito, menor é sua 

 

o subjetividade 

para a obtenção de 
uma disciplina do 

a Universidade Federal do 

AÇÕES AFETIVAS 
VIRTUAIS DE 

se da premissa que os 
m trocas afetivas durante a 
tas síncronas e assíncronas. 
enos afetivos podem ser 
 usuário se comporta no 
cias subjetivas nas trocas 
rtamento, serve como mais 

um elemento para aprimorar as ações pe
pretende-se, visualizar a forma como o p
Distância utiliza os dados do Framew
estratégias pedagógicas que são sugerida
(re)construir suas ações. 
 
Para observar essas questões, estão sendo
em duas disciplinas da graduação da Facu
o objetivo de coletar dados para compre
manifestações afetivas dos alunos no AV
são visualizadas no Framework ROODA
Além disso, os dados coletados estão fo
construção das estratégias pedagógicas
acopladas ao Framework ROODAafeto

Para ilustrar os dados coletados, apresen
da Aluna X. Ela postou em seu diário
semana de aula: "Olá, gostei muito do
Fiquei bem motivada para aprender m
utilizar o computador na área da educaç
=D". Na segunda semana de aula a p
"Bom, a primeira semana de atividade
para mim. Não conseguir fazer as ativ
quarta feira e nem nos outros dias, co
sexta à noite, e espero que até domin
todas....não quero deixar para terça tudo

A partir dessa fala o Framework ROODA
mostra a figura 7, os estados de ânimo
Aluna X. É possível inferir do comentári
aula que a aluna gostou da dinâmica, da a
e que se sentiu motivada para aprender o
A partir do segundo comentário é possív
de ânimo Tristeza foi notificado, p
dificuldades para organizar seus horário
atividades que são realizadas semanas apó

Figura 7 - Estado de ânimo 

 

Para esses dois exemplos, o Framewo
apresentar para o professor diferentes es
objetivo centra-se no fato do docente 
quando o estado de ânimo do sujeito d
satisfeito) ou modificar ou até mesmo rec
pedagógicas quando o estado de ânimo f
ou insatisfeito). 

Destacam-se a seguir, algumas estratégias
criadas até o momento, visando atender a 

Quadrante Animado: Se fazer presente 
Aprendizagem ajuda o aluno a e

 as ações pedagógicas. Dessa forma, 
ma como o professor da Educação a 

Framework ROODAafeto e as 
 são sugeridas pela ferramentas para 

estão sendo realizadas observações 
ação da Faculdade de Educação, com 

compreender como ocorrem as 
lunos no AVA ROODA e como elas 

ROODAafeto pelos professores. 
ados estão fornecendo a base para a 
dagógicas que aos poucos vão sendo 
ODAafeto. 

dos, apresentam-se dois comentários 
m seu diário de bordo na primeira 

muito do primeiro dia de aula. 
render mais sobre como posso 
a educação. Um abração a todas, 

de aula a postagem foi a seguinte: 
atividades foi um pouco confusa 

atividades propostas já na 
 dias, comecei a faze-la somente 
té domingo já consiga terminar 
erça tudo. Abraço". 

ROODAafeto apresentou, como 
de ânimo Surpresa e Tristeza para a 
o comentário da primeira semana de 

inâmica, da apresentação que foi feita 
ra aprender o conteúdo da disciplina. 
ário é possível observar que o estado 
otificado, pois a aluna enfrentou 
 seus horários e para dar conta das 
 semanas após semanas.  

 
o de ânimo da Aluna X 

ramework ROODAafeto poderá 
diferentes estratégias pedagógicas. O 
do docente manter o laço afetivo 

do sujeito der positivo (animado ou 
té mesmo reconstruir suas estratégias 
o de ânimo for negativo (desanimado 

estratégias pedagógicas que foram 
do atender a um aluno específico: 

zer presente no Ambiente Virtual de 
aluno a enfrentar os desafios; 
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Compreender o(s) conhecimento(s) prévio(s) do aluno propicia 
uma personalização na elaboração das atividades; Utilizar 
variadas ferramentas ou recursos multimídia tais como vídeos, 
músicas, textos, hipertextos, websites, etc. estimula os "sentidos" 
dos alunos.  

Quadrante Desanimado: A interação proporciona trocas, 
construções colaborativas e cooperativas entre os sujeitos da 
EAD; As ferramentas de registro pessoal, auxiliam você a 
compreender os fenômenos afetivos que os alunos manifestam, 
esse entendimento ilustra se o aluno encontra-se feliz ou triste, 
por exemplo, com o andamento da disciplina; Acompanhar o 
processo de aprendizagem, fornecer feedback ao discente 
proporciona um ambiente seguro para ser trilhado e construir 
novas aprendizagens.  

Quadrante Satisfeito: Proporcionar ao aluno a oportunidade de 
construir juntamente com o docente o processo de aprendizagem 
alegra, estimula e enriquece cognitiva, social e afetivamente 
ambas as partes; Valorizando as ações/tarefas, você ajuda o aluno 
a sentir-se satisfeito com o trabalho desenvolvido; A interação 
entre aluno e professor pode fortificar laços sociais e afetivos. 

Quadrante Insatisfeito: Interagir constantemente com o aluno 
ajuda a construir e a manter os laços afetivos; As funcionalidades 
síncronas (chat, bate-papo) e assíncronas (fórum, diário de bordo) 
de comunicação são importantes para instigar a participação do 
aluno nas atividades; A indagação, os comentários e o feedback 
fortificam as relações que são estabelecidas entre o professor e o 
tutor com o aluno. 

As sugestões estão sendo elaboradas para auxiliar o docente a 
construir, a restabelecer ou a consolidar os fenômenos afetivos 
que estão sendo construídos entre os sujeitos da EAD. A 
apresentação do estado de ânimo juntamente com a estratégia 
fornecem subsídios para o professor conhecer seu aluno e 
visualizar qual a melhor maneira de atuar para atender às suas 
necessidades. Cabe destacar que as estratégias pedagógicas não 
estão sendo construídas para direcionar a ação pedagógica do 
docente, mas sim para ajudá-lo a pensar nas diferentes maneiras 
que ele possui para compreender seu aluno e se aproximar cada 
vez mais dele.  

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A afetividade está intimamente ligada ao processo de ensino e 
aprendizagem, por isso o docente precisa perceber como o 
discente constrói seus conhecimentos e como a afetividade 
interfere nesse processo e na relação professor-aluno. 
Nesta relação, o docente tem papel fundamental, pois é com ele 
que o aluno criará vínculos afetivos e a partir do qual o 
desenvolvimento cognitivo será ampliado. Observa-se que “para 
aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e 
aprendente) e um vínculo que se estabelece entre ambos” (p.47). 
Dessa forma, “não aprendemos de qualquer um, aprendemos 
daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar” [5]. É 
a partir desse processo que novos conhecimentos vão sendo 
assimilados e acomodados, e que antigas aprendizagens vão sendo 
reconstruídas, por isso, se faz necessário que o professor 
compreenda como o aluno atua e se manifesta no AVA. Quando o 
docente perceber individualmente cada aluno, ele conseguirá 
construir relações afetivas e sociais com o mesmo e ajudá-lo a 
construir suas aprendizagens.  Bercht [3] menciona que 
integrando o reconhecimento e/ou síntese de fenômenos afetivos a 

sistemas computacionais aplicados à Educação, além de tornar 
mais eficiente as interações humanas nesses sistemas, é possível 
aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem.  

O papel do professor passa a ser, então, de um eterno pesquisador, 
buscando incansavelmente visualizar quem é o aluno, como ele 
age e reage no Ambiente Virtual de Aprendizagem e nas 
atividades.  
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ABSTRACT 
The present work presents the development of a tool integrated to 
the system of IGUAL Project - Innovation for Equality in Latin 
American Universities– so that such system can be used 
inside Facebook. The integration of IGUAL Project system was 
done through the use of REST Web Services. In the integrated 
tool, each learning resource can be accessed via Facebook and the 
users are allowed to use, like, make comments and share the 
resources within their social networks. It is expected that the tool 
increases the search and the use of the resources, lessons and 
courses available inside IGUAL Project system. The integrated 
tool also recommends learning resources to the users based on 
their previous preferences and through collaborative filtering 
algorithms.  

RESUMO 
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo 
integrado ao sistema do Projeto IGUAL – Innovation for Equality 
in Latin American Universities – de maneira que usuários do 
sistema possam utiliza-lo pelo Facebook.  A integração do 
aplicativo desenvolvido ao Facebook foi realizada por meio de 
Web Services REST. No aplicativo integrado, cada objeto de 
aprendizagem pode ser acessado via Facebook, e os usuários têm 
a possibilidade de utilizar, avaliar (curtir), realizar comentários e 
compartilhar os objetos de aprendizagem na rede social. Espera-se 
que essa integração aumente a procura e a utilização dos materiais 
didáticos, cursos e lições desenvolvidos e disponibilizados pelo 
projeto IGUAL. Para facilitar o uso, o próprio aplicativo realiza 
uma recomendação de objetos de aprendizagem, fazendo com que 
estudantes acessem novos assuntos com base em suas avaliações 
anteriores. 

Categorias e Assuntos 
H.3.5 [Online Information Services]: Web –based service. 

H.5.3 [Group and Organization Interfaces]: Web-based 
interaction. 

Termos Gerais 
Algorithms, Performance, Design, Economics, Human Factors. 

Palavras chaves 

Facebook, educação, projeto IGUAL, objetos de aprendizagem, 
algoritmos de recomendação. 

1. RESUMO EXTENDIDO 
Algoritmos são a base da programação de computadores que, por 
sua vez, é um importante tópico da formação básica de cursos 
relacionados à computação. Este tipo de dificuldade conduz a 
altos índices de evasão e de reprovação.  Ainda assim, havendo 
uma aprovação nestas disciplinas, estudantes podem esbarrar por 
situações de alta complexidade, reprovando ou evadindo mais à 
frente no curso [1]. Com o objetivo de diminuir as dificuldades de 
aprendizado em algoritmos, foi criado o projeto IGUAL - 
Innovation for Equality in Latin American Universities. Dentro 
desse projeto está sendo desenvolvendo um sistema que permite a 
criação de cursos, lições e objetos de aprendizagem, assim como o 
cadastro e a disponibilização de objetos de aprendizagem para 
popular esses cursos e lições.  
 De acordo com Cechinel et al [4], o Projeto IGUAL tem 
como objetivo principal o desenvolvimento de soluções de 
aprendizagem inovativas (que combinem metodologias 
pedagógicas, software para e-learning e objetos de aprendizagem) 
com base em tecnologias pesquisadas e desenvolvidas na Europa, 
e contextualizadas para ambiente de educação Latino-Americano. 

 Objetos de aprendizagem podem ser disponibilizados 
pela Web, em fóruns ou compartilhados de usuário a usuário. Para 
centralizar e facilitar a disponibilidade surgem os repositórios de 
objetos de aprendizagem (Ochoa et al.[7]). O projeto IGUAL tem 
como um de seus principais produtos uma ferramenta Web, 
baseada num repositório de objetos de aprendizagem, cujo 
objetivo é auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da 
programação introdutória de computadores.  Ela permite que os 
professores criem cursos e lições, com base em objetos de 
aprendizagem existentes no repositório, oferecendo aos 
acadêmicos um espaço personalizado as suas características de 
aprendizagem que lhe dê mais recursos para superar suas 
dificuldades.  

 Segundo Capobianco [3], as tecnologias da informação 
e comunicação (TICs) oferecem recursos para potencializar os 
processos na área de educação, abrindo novas possibilidades para 
complementar o ensino formal. O uso de redes sociais no ensino e 
aprendizagem permite que grupos de pessoas se reúnam com mais 
facilidade, realizem pesquisas de forma sincronizada, além de 
compartilhar mídias de diversos tipos, facilitando o aprendizado 
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(Pedagogy in Action [5]). Ainda Braz [2], o aprendizado deve 
ocorrer em um contexto socialmente aberto que ofereça diversas 
formas de interação, como discussões, comentários, ou criação 
conjunta de recursos educacionais. Os sites de redes sociais 
possibilitam que os alunos explorem as características sociais do 
aprendizado, à medida que oferecem diversas formas de interação, 
facilitando com que estudantes e professores se comuniquem e 
colaborem uns com os outros. 

 Sites de redes sociais, especificamente o Facebook, 
recebem acessos diários do mundo inteiro. Com diversas formas 
de interação, estes sites são simples, atraindo principalmente os 
mais jovens. A necessidade de divulgação do projeto IGUAL e o 
não conhecimento do perfil de usuários abriram espaço para a 
criação de um aplicativo Web social, denominado IGUALS 
(IGUAL Social), vinculado ao Facebook, com a proposta de 
facilitar o acesso à educação e, consequentemente, à divulgação 
de objetos de aprendizagem e, posteriormente dos cursos e lições 
de programação de computadores disponibilizados pelo sistema 
do projeto IGUAL. Essa conexão permite a utilização de recursos 
de avaliação, conhecidas como “curtir”, “compartilhar” e 
“comentários” do site da rede social Facebook. Após o uso por 
estudantes de cursos relacionados a computação, as informações 
armazenadas serão reaproveitadas e os objetos de aprendizagem 
serão recomendados, por meio da filtragem colaborativa. 

 O número de usuários cadastrados no Facebook cresce 
rapidamente. No Brasil, há em torno de 70 milhões (Socialbakers 
[6]). Isto significa uma geração de dados relevantes por parte 
destes usuários, como suas preferências, localização e idade. O 
desenvolvimento de aplicativos para o Facebook vem crescendo 
rapidamente. Empresas vêm explorando esse tipo de solução para 
definir melhor as preferências de seus clientes e divulgar 
produtos. Como exemplo, pode ser citado o Slideshare1, além de 
empresas que desenvolvem aplicativo para comércio eletrônico 
em redes sociais.  

 Para que as informações relevantes e permitidas sejam 
utilizadas por desenvolvedores de aplicativos, os engenheiros de 
software do Facebook criaram uma plataforma de 
desenvolvimento de aplicativos para ser acessada, através de 
SDKs (software development kits), pelas mais diversas linguagens 
de programação e plataformas disponíveis, tanto móveis, como 
desktop ou Web. O Facebook oferece uma plataforma de 
desenvolvimento constituída por APIs (Application Program 
Interface) acessíveis por meio de Web Service do tipo REST. As 
APIs permitem, de acordo com as permissões concedidas ao 
aplicativo, ler, incluir, alterar e apagar dados de usuários (nome, 
preferências, opções de curtir, compartilhamento, comentários, 
álbum de fotos, entre outras).  
  

O IGUALS, aplicativo desenvolvido neste trabalho, permite a 
integração ao Facebook das atividades de aprendizagem (cursos e 
lições) e seus objetos de aprendizagem relacionados. Isto dá uma 
visibilidade ao projeto IGUAL, fazendo com que estudantes 
possam divulgar para seus amigos e aprender quando e como 
quiserem, bastando ter uma conta no Facebook e o aplicativo 
instalado.  Para visualizar as atividades de aprendizagem, foi 
criada uma forma de realizar uma busca pela descrição da 

                                                                 
1 http://www.slideshare.net 

atividade. Cada atividade contém uma descrição, um título e 
opções de “curtir”, “comentar”, “ver comentários”, “compartilhar” 
e “objeto”.  

 As informações cadastradas são inseridas em um banco 
de dados do aplicativo e inseridas no Facebook automaticamente, 
na forma de opções “comentário”, “curtir” e “compartilhar”. 

 
Figura 1: Representação gráfica da arquitetura do IGUALS. 

  

A arquitetura do aplicativo é composta pelo IGUALS, Facebook e 
o Sistema do Projeto IGUAL. O Sistema do Projeto disponibiliza 
um Web Service REST para acesso aos objetos de aprendizagem. 
Pelo aplicativo é feito o acesso a esse Web Service e realizadas 
chamadas às APIs do Facebook, armazenando e disponibilizando 
os dados no mural do usuário. Estes dados são recolhidos e 
utilizados para o sistema de recomendação. Na figura 1 é possível 
visualizar a arquitetura do sistema. 

O aplicativo foi criado utilizando tecnologias livres baseadas no 
ambiente Web. Como dito anteriormente, será acessível via 
Facebook e poderá ser acessado por qualquer usuário da rede 
social.  

Na tela inicial há uma forma de realizar busca pelo nome dos 
objetos de aprendizagem. Na figura 2 é possível ver uma lista de 
objetos de aprendizagem quando a palavra Java é preenchida 
como busca. 

 

 
Figura 2: palavra Java buscada no aplicativo IGUALS. 

A partir disto, estudantes podem ver o objeto de aprendizagem, 
como pode ser visualizado na figura 3. 
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Figura 3: objeto de aprendizagem aberto no IGUALS. 

Cada objeto de aprendizagem, contém material de estudo 
relacionado a introdução a programação de computadores, no 
caso da figura 3, o aprendizado de atribuição e manipulação de 
variáveis na linguagem C.  

O objetivo de unir o sistema do projeto IGUAL ao Facebook 
dissemina com mais facilidade a ideia geral do projeto e faz com 
que os objetivos deste sejam alcançados junto a um maior número 
de estudantes e de forma mais rápida.  

O IGUALS mostra os objetos de aprendizagem com a 
recomendação criada com o Apache Mahout e utilizando o 
coeficiente de Tanimoto. Isto permite um uso mais personalizado 
para os estudantes, incentivando-os a usar. O aplicativo é 
implementado em Java, linguagem de programação amplamente 
utilizada e orientada a objetos, facilitando a continuação deste 
aplicativo por programadores.  

  As informações coletadas sobre cada objeto de 
aprendizagem por meio do Facebook ficarão disponíveis, 
garantindo espaço a outros tipos de recomendação como a item-
based, identificando as preferências dos estudantes e dando 
retorno para aumentar a qualidade do trabalho que está sendo 
feito no projeto IGUAL. 

 A implantação do IGUALS será feita na ESPOL 
(Escuela Superior Politécnica del Litoral), com sede em 
Guayaquil, Equador. Para isso é preciso, de forma remota com o 
auxílio de analistas da ESPOL, realizar todos os procedimentos 
necessários de instalação de servidor de aplicação, banco de dados 
e configurações. Estes procedimentos estão sendo realizados no 
momento. 
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RESUMO 
O presente artigo aborda o uso da Informática como forma de 
melhorar a assimilação dos conteúdos teóricos da disciplina de 
Resistência dos Materiais, dando ênfase ao uso de planilhas 
eletrônicas; as quais, além de serem um artifício educacional, 
constituem uma ferramenta bastante utilizada na atuação rotina do 
engenheiro civil. Neste trabalho, relata-se uma experiência no 
ensino de Análise de Tensões em que os alunos foram estimulados 
a desenvolver planilhas eletrônicas, aplicando os conceitos 
gráficos do círculo de Mohr e utilizando as fórmulas algébricas da 
teoria. 
 
ABSTRACT 
This paper deals with the use of Informatics to improve the 
learning of Stregth of Materials, focusing on spreadsheets 
utilization – they are an important educational resource and 
furhtermore a very used tool by engineers. An experience on 
Analysis of Stress teaching in which students are stimulated to 
develop spreadsheets - applying the graphic concepts of Mohr’s 
circle and analytical formulae – is presented in this work. 
Keywords 
Ensino de Estruturas, Resistência dos Materiais, Informática na 
Educação, Planilhas Eletrônicas. 

1. RESUMO EXPANDIDO 
Com o desenvolvimento tecnológico, a inserção dos 
computadores em sala de aula torna-se cada vez mais frequente, 
propiciando ao ambiente escolar um artefato didático-pedagógico 
que possibilita potencializar a aprendizagem de conceitos nas 
diferentes áreas de conhecimento, introduzir elementos 
contemporâneos na qualidade profissional e de modernizar a 
gestão escolar [9]. 

Conforme [1], a utilização de TICs no ambiente de sala de aula 
pode enriquecer o processo de aprendizado do aluno, haja vista 
que este tem a possibilidade de interagir com o software, 
experimentando diversas situações e obtendo resultados para suas 
escolhas em tempo real. Com isso, aos poucos os professores 
aceitaram o desafio de dominar as novas TICs e integrá-las ao 
conteúdo de suas disciplinas, desenvolvendo diferentes 
metodologias, de acordo com a necessidade [5]. Por outro lado, 
segundo [3], a forma de ensinar e aprender Engenharia, bem como 
diversas outras áreas do conhecimento, tem sido fortemente 

influenciada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs).  

Na atual conjuntura do ensino de engenharia, conforme menciona 
[4], a docência universitária tem sido confrontada com alunos que 
possuem outras perspectivas e também com novas tecnologias, as 
quais devem ser rapidamente assimiladas. Além disso, no ensino 
da Resistência dos Materiais – conteúdo curricular visto, 
normalmente, como complexo – utilizam-se diversos conceitos 
previamente trabalhados em outras disciplinas, abrangendo um 
volume relevante de informações, que exigem grande atenção e 
empenho do aluno.  

Diante dessa realidade, o uso de novos recursos que estimulem e 
facilitem o aprendizado é, sem dúvida, oportuno e até mesmo 
necessário à sua viabilização, em concordância com o que já vem 
sendo abordado em diversos trabalhos nas últimas décadas, 
conforme pode ser visto em [11].  

Junto a esses aspectos, deve-se mencionar que a área estrutural – 
integrante da formação do engenheiro civil – demanda, cada vez 
mais, o uso de programação, seja no âmbito acadêmico ou no de 
atuação profissional. Em relação ao primeiro, o professor dispõe 
de inúmeros recursos computacionais para suporte ao ensino, 
contando, inclusive, com softwares para simular problemas de 
engenharia que fornecem excelentes resultados didáticos, tais 
como Excel® , Calc, Mathematica® e Mathcad®.  

Dentre os programas que podem ser utilizados, é difícil julgar o 
mais adequado. Entretanto, aqueles que utilizam planilhas 
eletrônicas se destacam por apresentar grande versatilidade e pela 
relevante utilidade na rotina do engenheiro civil. Além disso, 
outro ponto forte dessa ferramenta é o fato de que, no campo 
acadêmico da Engenharia, ela pode ser utilizada em várias 
disciplinas nas áreas da Ciência e da Engenharia propriamente 
dita, o que é evidenciado pela produção de livros como [2, 6, 7, 8, 
10].  

Assim, em face das considerações expostas, optou-se pelo uso de 
um software onde podem-se desenvolver planilhas eletrônicas 
para a realização de uma atividade de suporte à metodologia de 
ensino da Resistência dos Materiais; em um trabalho em que se 
aplicavam os conceitos de Análise de Tensões. Este artigo 
descreve e comenta a referida experiência, sem dar ênfase aos 
conhecimentos técnicos de engenharia, mas à metodologia 
aplicada em sala de aula através da utilização das ferramentas 
computacionais mencionadas, bem como aos resultados obtidos. 
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2. ANÁLISE DE TENSÕES 

2.1 Transformação de tensões  
A análise de tensões em um elemento solicitado trata das 
componentes de tensão, normais (σ) e de cisalhamento (τ), 
associadas a um sistema de coordenadas particular, bem como de 
sua transformação em componentes relacionadas a outros 
sistemas. Para tanto, são estabelecidas equações algébricas, por 
meio das quais é possível obter, ainda, os valores máximos para as 
referidas tensões. 

De maneira geral, no ensino de Resistência dos Materiais, uma 
abordagem mais detalhada é dada apenas para o Estado Simples e 
o Estado Plano de Tensões. As equações algébricas referentes a 
este último estado, por serem mais genéricas, se aplicam também 
ao Estado Simples.  

A Figura 1 ilustra um elemento no Estado Plano, com seus 
respectivos parâmetros iniciais e sua transformação para eixos 
genéricos (inclinados de φ) e para eixos principais. 
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Figura 1.  Elemento solicitado: (a) Posição genérica inicial (b) 

Posição genérica após transformação com inclinação φφφφ (c) 
Posição Principal 

2.2 Círculo de Mohr  
O Círculo de Mohr se define como a representação em gráfico dos 
valores de todas as tensões normais e de cisalhamento que atuam 
em cada uma das infinitas seções transversais destacadas em um 
mesmo elemento homogeneamente solicitado. Assim, é uma 
alternativa ao uso das fórmulas algébricas, facilitando a resolução 
de grande parte dos problemas de análise de tensões. A Figura 2 
ilustra o Círculo de Mohr para um elemento solicitado, como o da 
Figura 1. 
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Figura 2. Exemplo de Círculo de Mohr 

 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

3.1 Introdução e objetivos da atividade 
 
Uma vez que os conceitos sobre Análise de Tensões foram 
expostos em sala, foi sugerida a elaboração de uma planilha para 
traçado do círculo de Mohr e cálculo de tensões em planos 
inclinados, na qual se utilizariam também as fórmulas algébricas. 

 O trabalho tinha como objetivos o incentivo ao uso de planilhas 
eletrônicas – já que se constituem uma importante ferramenta no 
auxílio ao ensino e também na rotina do engenheiro civil – e 
proporcionar a melhoria na compreensão sobre a Análise de 
Tensões.  

3.2 Organização do trabalho 
Para o desenvolvimento do trabalho, os alunos foram divididos 
em grupos de no máximo três componentes, os quais deveriam 
desenvolver sua própria planilha. O trabalho se subdividia em três 
etapas. Para facilitar a orientação, um guia contendo uma série de 
instruções, inclusive com sugestões para o aspecto da planilha, foi 
disponibilizado na turma virtual (sistema acadêmico da 
universidade).  

Embora, durante as aulas, tenham sido comentadas maneiras de 
construção da planilha, os alunos eram livres para escolher o 
modo de elaborá-la, sendo essa uma das principais intenções da 
atividade: o estímulo ao raciocínio e ao uso dos diferentes 
recursos do software usado. As etapas e suas instruções 
correspondentes estão descritas a seguir. 
 

3.2.1 Primeira etapa – Planilha para o Estado 
Simples de Tensões 
 

Nesta etapa, o programa deveria tratar de um elemento solicitado 
por um Estado Simples de Tensões, de modo que o dado de 
entrada fosse  σ;  programa realizasse as seguintes funções: 

• Calcular as tensões normais e de cisilhamento na seção 
inclinada de φ, bem como os seus valores máximos e 
mínimos (com seus respectivos sinais e também em 
módulo) para um elemento solicitado; 

• Plotar o círculo de Mohr referente ao elemento, 
incluindo o raio que chega ao ponto representativo de 
uma seção cuja normal está inclinada em φ. 

A planilha criada pelos alunos deveria apresentar uma 
configuração semelhante à apresentada na Figura 3.  
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Figura 3.  Configuração esperada da planilha da primeira 
etapa 

3.2.2 Segunda etapa – Planilha para o Estado Plano 
de Tensões 
 
Na segunda etapa, o programa deveria abordar um elemento 
solicitado por um Estado Plano de Tensões, considerando que os 
dados de entrada fossem σx, σy e τxy; o programa realizasse as 
seguintes funções:  

• Calcular as tensões normais e de cisalhamento na seção 
inclinada de φ, bem como as tensões principais σ1 e σ2 
(sendo σ3 = 0) e as tensões de cisalhamento máxima e 
mínima (τmáx e τmín) no círculo entre σ1 e σ2;  

• Determinar as tensões normais, máxima e mínima para o 
elemento solicitado, bem como sua tensão máxima 
absoluta de cisalhamento;  

• plotar o círculo de Mohr generalizado, o raio que chega 
ao ponto representativo de uma seção cuja normal está 
inclinada de φ (a partir da seção de σx) e o raio que 
chega ao ponto da tensão máxima absoluta de 
cisalhamento do elemento. 

A planilha criada deveria apresentar uma configuração semelhante 
à da Fig. 4. 

 

 
Figura 4. Configuração esperada da planilha da segunda etapa 

3.2.3 Terceira etapa – Planilha para o Estado Triplo 
de Tensões 
 
Nessa etapa, o programa deveria tratar de um elemento solicitado 
por um Estado Triplo de Tensões, na posição principal, sendo 
que, os dados de entrada fossem σ1, σ2 e σ3  e o programa 
realizasse as seguintes funções:  

• Calcular as tensões normais máxima e mínima, bem 
como a tensão máxima de cisalhamento absoluta; 

• plotar o círculo de Mohr generalizado e o raio que 
chega ao ponto da tensão máxima absoluta de 
cisalhamento. 

A planilha desenvolvida deveria apresentar uma configuração 

semelhante à Figura 5. 
 
Figura 5. Configuração esperada da planilha da terceira etapa 
 

A entrega do trabalho finalizado (três etapas completas) implicava 
no acréscimo de uma certa pontuação extra à nota do aluno na 
unidade em que se estudou Análise de Tensões. O critério de 
pontos foi assim estabelecido visando a estimular o aluno a 
elaborar a planilha, não sendo imposta a sua participação nesta 
atividade.  

Em relação ao acompanhamento por parte do professor, conforme 
disponibilidade divulgada na turma virtual, os alunos poderiam 
consultá-lo em horários que não os de aula para receber 
orientações referentes tanto à Resistência dos Materiais quanto à 
utilização de planilhas eletrônicas  ou seja, relacionadas à teoria, 
aos raciocínios e ao equacionamento. 
4. RESULTADOS DA METODOLOGIA 
Participaram da atividade um total de 20 alunos, cerca de 40% da 
turma. Dessa forma, levando-se em conta também o fato de que 
ela só foi desenvolvida em um único semestre, uma análise dos 
resultados de sua aplicação baseada na nota dos alunos (na 
unidade em que se estuda Análise de Tensões) não é viável. 
Entretanto, a partir do contato com os alunos durante os horários 
reservados a dirimir dúvidas (previamente agendados e 
informados no sistema acadêmico), bem como em outras ocasiões 
em que se fizeram comentários sobre o trabalho proposto 
(geralmente durante as aulas), foi possível obter informações 
sobre a influência da realização da atividade no aprendizado.  

A maioria dos grupos procurou o professor pelo menos uma vez, 
durante os horários de dúvidas, para discutir o trabalho. De modo 
geral, as discussões permitiam ao docente ter noção do nível de 
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compreensão dos alunos e ainda esclarecer aspectos da teoria, 
bem como perceber a influência da utilização da ferramenta 
computacional como mediador da aprendizagem.  

Os estudantes que procuraram orientação, por sua vez, 
demonstraram compreensão sobre Análise de Tensões, o que 
evidenciou interesse e o fato de terem estudado e pesquisado. 
Traziam dúvidas bastante pertinentes, levando a discussões que 
favoreciam o aprendizado e permitiam o aprofundamento no 
conteúdo ministrado. Posteriormente, na correção dos trabalhos, 
observaram-se diferenças relevantes nas planilhas de cada grupo, 
o que sugere que não houve cópias de trabalhos. As diferenças 
envolviam tanto a programação para resolução dos itens propostos 
quanto à utilização da ferramenta  , além da formatação e da 
apresentação dos resultados. Deve-se mencionar também que, 
apesar de a correlação não estar tão claramente comprovada, as 
notas da prova escrita dos alunos que participaram da atividade 
foram superiores à média da turma na unidade em questão. 

Além desses aspectos, alguns alunos chegaram a sugerir, em sala, 
que o uso de planilhas eletrônicas fosse feito também em outros 
assuntos de Resistência dos Materiais, evidenciando a repercussão 
positiva da atividade no que diz respeito ao estímulo ao estudo da 
disciplina e à utilização do software.  

5. CONCLUSÕES 
O trabalho de utilização de planilhas eletrônicas na Análise de 
Tensões apresentou resultados satisfatórios, podendo-se 
considerar que os objetivos de sua realização foram, pelo menos 
parcialmente, alcançados. Conforme comentado, a leve melhoria 
nas notas dos alunos participantes não pôde ser tomada como 
parâmetro de avaliação, no entanto percebeu-se o interesso do 
aluno em ser autor da própria planilha e utilizá-la como 
ferramenta da estudo. Dessa forma, a discussão com os discentes e 
a correção dos trabalhos foram, basicamente, os únicos 
indicadores da influência da atividade e revelaram, dentro das 
limitações que possuem, o caráter satisfatório da aplicação desta.  

Tendo como base a experiência relatada neste artigo e as demais 
considerações aqui abordadas, propõe-se, como benefício ao 
ensino, o estímulo ao uso de programação, sobretudo através de 
aplicações que dão suporte à metodologia tradicional das 
disciplinas, especialmente as da área estrutural (na qual se insere a 
Resistência dos Materiais). Além disso, para o fim mencionado, o 
uso de softwares mais versáteis e que possam ser usados também 
no dia-a-dia do engenheiro civil, a exemplo da planilha eletrônica, 
é entendido como uma relevante contribuição à sua formação 
acadêmica e profissional. 
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ABSTRACT 
The serious games are simulated environments that enable test, hit 
and miss several times, respecting the time cognitive educating, 
assisting for your learning and practical application. In this 
context, serious games emerge as educational technology through 
interactive software that aims to simulate the real environment, 
which in essence are critical, precise or expensive. This paper 
presents an analysis of the tool CyberCIEGE and also exposes the 
proposal for application in classroom teaching Security for 
Computer Networks in order to verify its contribution to the 
cognitive development of students through concepts and 
subsumers exposure to different scenarios. 
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Serious Games, Computer Networks and CyberCIEGE. 

 
RESUMO 
Os jogos sérios são ambientes simulados que possibilitam testar, 
acertar e errar diversas vezes, respeitando o tempo cognitivo do 
educando, auxiliando para o seu aprendizado e aplicação prática. 
Neste contexto, os jogos sérios surgem como tecnologia 
educacional por meio de softwares interativos que tem como 
objetivo simular os ambientes reais, que em sua essência são 
críticos, precisos ou caros. Este artigo apresenta uma análise da 
ferramenta CyberCIEGE, como também expõe a proposta de 
aplicação em sala de aula no ensino de Segurança para Redes de 
Computadores, a fim de verificar sua contribuição para o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos, por meio de conceitos 
subsunçores e a exposição à diferentes cenários. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 
Information systems education - Computer Science Education and 
Information Systems Education. 
C.2 [Computer - Communication Network]: C.2.0 General - 
Data Communications, Security and Protection. 
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Documentation, Experimentation and Security. 
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1. INTRODUÇÃO 
As Redes de Computadores (RC) estão presentes em nosso 
cotidiano, nas empresas, residências, instituições de ensino e até 
mesmo na utilização de um terminal eletrônico do banco. Neste 
contexto, de acordo com Tanenbaum [1], as redes de 
computadores são um conjunto de computadores interconectados 
por uma única tecnologia. 

Logo, para administrar e manter estas redes em funcionamento se 
faz necessária a existência de profissionais capacitados que têm a 
tarefa de realizar o projeto físico e lógico, instalar softwares, 
gerenciar serviços e principalmente manter o bom desempenho, 
disponibilidade e segurança. No entanto, o ensino de redes de 
computadores não é uma tarefa trivial, pois muitas vezes durante 
as aulas os conceitos não são muito bem ilustrados, tornando-se 
monótono quando o professor fala na maior parte do tempo. 

Desse modo, um dos maiores desafios enfrentados pelo professor, 
é a dificuldade de preparar o aluno para a prática profissional em 
um ambiente acadêmico, para tanto, cabe ao professor encontrar 
um meio de realizar atividades práticas que despertem o interesse 
do educando, ao invés de ministrar apenas aulas teóricas. Neste 
contexto, Voss et al. [2] afirma que a utilização de tecnologias 
digitais é possível facilitar o aprendizado do aluno com 
atividades, simulações e exercícios que complementam a fixação 
dos assuntos abordados. 

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
XXXXXXXXXXXXX – As informações serão preenchidas no proceso de 
edição dos Anais. 
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Neste sentido, os jogos sérios podem ser uma boa alternativa, pois 
fazem parte da vida das crianças, jovens e adultos, sendo 
utilizados como forma de entretenimento. Em geral, podem ser 
definidos como uma atividade lúdica, realizada no contexto de 
uma realidade simulada, no qual os participantes tentam alcançar, 
pelo menos, uma meta arbitrária, não trivial, agindo de acordo 
com as regras [3]. Para Mitamura et al. [4], os chamados jogos 
sérios, têm recebido uma atenção significativa e tem havido um 
movimento ativo para que efetivamente enriqueçam os ambientes 
de aprendizagem. 

Nesta perspectiva, a ferramenta CyberCIEGE foi escolhida pelo 
fato de apresentar inúmeros cenários e problemas recorrentes à 
Segurança de RC, também por permitir o desenvolvimento de 
novos cenários e deter de uma vasta gama de documentações e 
materiais de apoio. Podemos citar como exemplo de jogo sério o 
TCN5 de Voss et al. [5]. 

Diante deste contexto, este artigo tem como objetivo abordar a 
proposta de utilização e implementação do jogo sério 
CyberCIEGE, o qual será, futuramente, aplicado à estudantes da 
UFSM, possibilitando simulações da parte prática na disciplina de 
Redes de Computadores como forma de complementação da 
teoria em Segurança da Informação apresentada em sala de aula. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: a seção dois 
expõe os trabalhos correlatos, os quais serviram de base para esta 
pesquisa; a seção três apresenta o referencial teórico, o qual 
apresenta alguns conceitos sobre o ensino de Redes de 
Computadores, Jogos Sérios e o CyberCIEGE; na seção quatro é 
descrita a metodologia utilizada na aplicação do jogo aos 
estudantes; na seção cinco são discutidos os resultados e na seção 
seis são realizadas considerações finais deste trabalho. 

2. TRABALHOS CORRELATOS 
A aplicação de laboratórios virtuais ou jogos sérios possibilitam a 
simulação de situações reais que em muitas vezes são críticas, ou 
caras de serem realizadas. No caso de RC, é muito custoso obter e 
manter um laboratório real, pois os equipamentos são de valor 
elevado e pode vir a ser descartado rapidamente ou ficar obsoleto.  

No trabalho de Voss et al. [2], é apresentado sugestões de uso de 
laboratórios virtuais na disciplina de RC, no qual a utilização da 
ferramenta deverá considerar os conteúdos a serem apresentados 
aos alunos. É efetuada uma pesquisa sobre planos de ensino e 
conteúdos apresentados em três universidades, onde são 
apresentadas diversas ferramentas para aprendizado, destacando 
as suas características. Para a validação foram propostos temas da 
disciplina e testados com o intuito de verificar se as ferramentas 
estudadas atendem aos objetivos no ensino-aprendizado. Os 
resultados vistos comprovaram que é possível abordar os temas 
propostos e obter um resultado satisfatório no ensino. 

No trabalho de Hassan [7], é apresentado um laboratório virtual 
3D de redes de computadores que foi desenvolvido em linguagem 
VRML (Virtual Reality Modeling Language) integrada aos vários 
tipos de mídias disponíveis (texto, imagem, animação, áudio e 
vídeo). O objetivo principal deste trabalho foi fornecer um 
ambiente de aprendizado possibilitando a prática e 
desenvolvimento de habilidades em trabalhos em grupo.  

Já Gurgel et al. [7], utilizou a ferramenta de simulação de RC 
chamada Netkit para realização de onze atividades práticas nas 
disciplinas: Administração e Gerenciamento de Redes do 
ICMC/USP. Os laboratórios virtuais de redes incluem 

dispositivos de hardware necessários para seu gerenciamento, 
bem como os enlaces virtuais que os interligam. Esta ferramenta 
proporciona a criação de laboratórios com ambientes projetados 
para situações específicas e também permite que o aluno 
configure a rede virtual desde o início, para além de compreender 
conceitos, aprendam a configurar redes. 

É importante ressaltar a relevância destas pesquisas 
correlacionadas, pois através delas se obtêm um panorama geral 
sobre o desenvolvimento desta área. Dentre os trabalhos citados, 
este se diferencia por permitir o desenvolvimento de novos 
cenários, com novos objetivos e desafios aos aprendizes da área. 
Além de proporcionar um ambiente lúdico, no qual o estudante 
tem a possibilidade de aprender de forma descontraída e divertida. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nesta seção, uma revisão bibliográfica será realizada com o 
objetivo de prover um embasamento teórico aos tópicos 
abordados neste trabalho. São explanados os conteúdos referentes 
ao ensino de redes de computadores, jogos sérios e CyberCIEGE. 

3.1. Desafios no Ensino de RC 
O ensino e aprendizagem de redes de computadores não é uma 
tarefa fácil, embora seja possível ensinar e aprender por meio de 
livros, conceitos e teorias, como normalmente a disciplina de 
redes de computadores é apresentada, a prática é um fator de 
grande relevância no processo educacional. Segundo Voss et al. 
[8], um dos principais problemas identificados nessas atividades é 
a falta de utilização de ferramentas de forma pontual, na qual são 
realizadas atividades predominantemente teóricas, que não 
retratam a realidade da prática do ensino de RC. 

Outro desafio refere-se à falta de um laboratório físico para a 
realização das atividades nas instituições de ensino, devido ao 
custo envolvido com aquisição e manutenção dos equipamentos, 
tais como switches e servidores, bem como a elevada taxa de 
obsolescência dos mesmos. A disponibilidade de equipamentos 
suficientes para o número de alunos também é outro fator que 
dificulta a realização de atividades práticas. 

Para Pinheiro et al. [10], a utilização de ambientes simuladores 
podem representar situações difíceis de serem representados na 
vida real, servindo no preparo e treinamento de alunos. É o caso 
do jogo CyberCIEGE, que disponibiliza um ambiente onde pode-
se testar diversos recursos de segurança de informação, 
proporcionando um ganho não só no que diz respeito à 
aprendizagem, como também uma economia considerável em 
relação aos equipamentos necessários às  demonstrações. 

3.2. Jogos Sérios na Educação 
A utilização de jogos sérios no processo de ensino-aprendizagem 
está em constante crescimento. Conforme Netto et al. [11], este 
crescimento se dá devido a um ambiente favorável que desperta 
interesse do aluno e o motiva a explorar, pesquisar, refletir e 
depurar suas ideias. 

De acordo com Adams [3], jogos sérios podem ser definidos 
como uma atividade lúdica realizada no contexto de uma 
realidade simulada, no qual os participantes tentam alcançar, pelo 
menos uma meta arbitrária, não trivial, agindo de acordo com as 
regras. Sendo vistos como uma ferramenta educacional de grande 
potencial a ser explorado quando aplicada em sala de aula.  
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O uso de jogos sérios permite uma experiência mais concreta, 
maior interação com conceitos específicos e o aprimoramento de 
senso crítico, além de o formato dos jogos terem um atrativo 
maior, conseguindo atingir até alunos com problemas de atenção 
[12]. Com isso, o aprendizado baseado em jogos pode ser 
utilizado em conjunto com o ensino de sala de aula, adicionando 
novas formas de aprendizado e de aquisição de habilidades e 
competências requeridas no mundo dos negócios. A aplicação de 
jogos e simulações é uma oportunidade para os alunos aplicarem 
conhecimentos e realizarem experimentos em um "mundo virtual 
seguro" sem consequências reais [13]. 

3.3. CyberCIEGE 
Trata-se de um jogo com ambiente interativo onde o usuário tem 
como finalidade abordar aspectos de segurança em organizações 
de TI, através de gerenciamento de recursos e de políticas de 
segurança da informação. O usuário é exposto a diversos cenários, 
cada qual com suas tarefas e objetivos (Figura 1), onde o jogador 
precisa ter um prévio conhecimento dos conceitos de redes de 
computadores para então poder solucioná-los. 
 

 
Figura 1. Cenários do jogo sério CyberCIEGE. 

 

Segundo Irvine et al. [14, 15], os elementos do CyberCIEGE são: 
mecanismo de simulação, linguagem de definição de cenário, 
ferramenta de desenvolvimento de cenários, registros de avaliação 
dos alunos e vídeos explicativos. O objetivo principal deste jogo é 
proporcionar medidas de segurança necessárias na tentativa de 
proteger a organização de TI. O CyberCIEGE possui firewalls 
configuráveis, VPNs, mecanismos de controle de acesso entre 
outros. Existem diferentes tipos de ataques, tais como: cavalos de 
Tróia, denial of service (DoS), exploit, vírus, entre outros.  
 

 
Figura 2. Componentes e Ferramentas do jogo sério 

CyberCIEGE. 
 
O CyberCIEGE está organizado em cenários, onde são abordados 
tópicos referentes à segurança de RC. Abrange uma visão geral 

onde o aluno precisa manter a segurança e disponibilidade da 
Rede de Computadores, por meio de configurações nos 
equipamentos e até mesmo o treinamento de funcionários.  

4. METODOLOGIA  
O desenvolvimento deste estudo surgiu através da necessidade de 
uma ferramenta que pudesse contribuir e auxiliar o aluno em seu 
processo de aprendizagem na disciplina de Redes de 
Computadores, onde foi constatado uma dificuldade em esclarecer 
conceitos relacionados à Segurança da Informação, por se 
tratarem de assuntos demasiados teóricos e com pouco estímulo à 
prática.   

Diante disso, este estudo vislumbra identificar as principais 
características deste jogo, e.g., seus cenários e componentes, bem 
como, suas vantagens e desvantagens como ferramenta de 
potencial para a educação. Para apurar maiores resultados, este 
projeto será aplicado em sala de aula da UFSM, em que duas 
etapas previamente projetadas foram elaboradas, como segue. 

A primeira etapa caracterizou-se pelo levantamento do referencial 
teórico sobre o tema, na qual foi selecionado o jogo sério 
CyberCIEGE, que envolve problemas semelhantes aos vistos em 
sala de aula, se encaixa no contexto de uma abordagem 
colaborativa para a educação e proporciona um ambiente com 
diversos recursos. Nesta etapa, propõem-se aplicar duas aulas, 
com o objetivo de abordar diversos conteúdos relacionados à 
segurança e suas ferramentas, buscando desta forma, estabelecer 
conceitos subsunçores, vistos em Medina [16], colaborando para a 
aprendizagem significativa e preparando os estudantes para os 
desafios impostos pelo jogo. 
 

 
Figura 3. Procedimento da Aplicação. 

 
A segunda etapa é constituída por diversos momentos, como 
segue: 

• Primeiro Momento: caracterizou-se pela seleção de cenários, 
onde foram elaborados padrões de avaliação e métricas a 
serem utilizadas durante este momento. Para tanto, os critérios 
aplicados na seleção de cenários foram determinados por meio 
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de avaliações e testes coordenados pelo grupo, para que 
fossem selecionados somente àqueles condizentes com o nível 
abordado nos cursos de graduação e que enfatizassem os 
recursos e ferramentas para segurança da informação.  

• Segundo Momento: para o assimilação dos estudantes em 
relação ao CyberCIEGE, será realizada uma aula para a 
apresentação do jogo. Neste momento, será solicitado que 
utilizem os cenários preliminares para um treinamento, vistos 
na Figura 3, onde também terão a oportunidade de sanar suas 
dúvidas sobre a ferramenta.  

• Terceiro Momento: para que haja uma distribuição justa dos 
cenários, será realizado um sorteio (com as fases eleitas no 
Primeiro Momento). Dessa forma, cada estudante terá que 
realizar os objetivos propostos por ela. Neste momento, 
também será disponibilizado um formulário com questões 
para serem respondidas, onde o estudante esclarecerá quais 
eram os objetivos da fase e como ele os resolveu.  

Anteriormente e durante a realização destas etapas, serão 
disponibilizados materiais de auxílio para os estudantes no 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle, o qual é 
utilizado pelos cursos da UFSM como ferramenta colaborativa no 
processo de ensino-aprendizagem. Neste ambiente, irão ser 
incorporados vídeos do CyberCIEGE, links relacionados ao 
assunto, manuais da ferramenta, como também resumos adaptados 
pelo grupo.  

5. CONCLUSÃO 
A utilização de jogos sérios vem despontando como uma 
ferramenta de grande potencial para a educação, pois faz com que 
o estudante exercite seus conhecimentos em cenários virtuais. 
Este artigo apresentou uma de análise dos conteúdos trabalhados 
pelo jogo sério CyberCIEGE, bem como, a proposta de aplicação 
futura deste em sala de aula.  

Como resultado geral, foi possível observar que os jogos sérios, 
enfatizando a utilização da ferramenta CyberCIEGE, possuem um 
grande potencial para colaborar no processo de ensino-
aprendizagem. Como trabalhos futuros, pretende-se dar 
continuidade ao projeto através da aplicação em sala de aula e 
também fomentar a disseminação de jogos sérios para a educação 
e contribuir através do estudo de novas ferramentas, como 
também, desenvolver novos cenários abordando diferentes 
objetivos, desafios e problematização para o CyberCIEGE. 
Também, se almeja em pesquisas futuras, abranger o conceito 
colaborativo destas tecnologias educacionais, visando 
proporcionar maior interação entre os participantes, e, sobretudo, 
incentivando o diálogo-problematizador sobre as atividades. 
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ABSTRACT 
The Computer Science and its various fields deal with several 
levels of abstraction. The higher the level of abstraction, less 
about hardware the scientist needs to know. Computer 
architecture is a field that deals with a rather low level of 
abstraction, which hinders their teaching for students in the 
computer area. To aid this learning, various graphics applications 
that simulate the hardware architectures have been developed for 
many different platforms, including Desktop and Web. In this 
context, this paper presents a web application that visually 
simulates the execution of instructions on a didactic and 
implementable architecture. The application, which is under 
construction, will provide the user, whether student or teacher, 
less abstract visualization of the execution of instructions on 
architectures with or without the pipeline and may be used to 
assist the teaching of computer architecture. 
 
RESUMO 
A ciência da computação, em suas diversas áreas de atuação, lida 
com vários níveis de abstração. Quanto maior o nível de 
abstração, menos do hardware o cientista precisa conhecer. A 
arquitetura de computadores é uma área que lida com um nível de 
abstração bastante baixo, o que dificulta o seu ensino para alunos 
dos cursos da área de informática. Visando auxiliar esse 
aprendizado, várias aplicações gráficas que simulam as 
arquiteturas de hardware vêm sendo desenvolvidas para as mais 

diversas plataformas, incluindo Desktop e Web. Nesse contexto, 
este trabalho apresenta uma aplicação Web que simula 
visualmente a execução das instruções de uma arquitetura didática 
e implementável. A aplicação, que está em fase de construção, 
fornecerá ao usuário, seja ele aluno ou professor, uma 
visualização menos abstrata da execução de instruções em 
arquiteturas com ou sem pipeline e poderá ser utilizada para 
auxiliar o ensino de arquitetura de computadores. 
Descritor de Categorias e Assuntos  
Miscellaneous. 
Termos Gerais 
Miscellaneous. 

Palavras Chaves 
Arquitetura de Computadores, Simulador, Ensino. 

1. INTRODUÇÃO 
Métodos mais dinâmicos de ensino vêm ganhando uma 
importância cada vez maior no cenário educacional, pois facilitam 
o processo de aprendizagem. Na maioria das vezes, esses métodos 
envolvem o uso de simuladores computacionais. Exemplos de tais 
aplicações são os softwares CAD, presentes em áreas como 
engenharia, arquitetura e geologia e são utilizados na concepção 
de projetos e para fins educacionais. Algumas áreas, porém, 
sofrem com a carência de ferramentas que apoiem o processo de 
ensino-aprendizagem. Como exemplo, pode-se citar arquitetura de 
computadores, já que essa é uma disciplina que exige dos alunos 
um alto grau de abstração, tendo em vista que, na prática, é 
impossível visualizar fisicamente o funcionamento completo das 
partes internas do computador. Por isso, é importante a utilização 
de modelos que representem a arquitetura e a comunicação interna 
entre seus módulos. Esses modelos podem ser desde figuras, 
representando um modelo mais estático das arquiteturas, até 

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
XXXXXXXXXXXXX – As informações serão preenchidas no proceso de 
edição dos Anais. 
 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

622

simuladores gráficos, que possibilitam uma visu
completa e interativa dos sistemas. 

Os simuladores atuais disponíveis para o ensino ap
interface com usuário pouco elaborada, poss
recursos operacionais, e ainda que considerem
arquiteturas mais simples, é usual por parte dos alun
dificuldade de trabalhar com eles [7]. Muitos dess
exigem que os alunos codifiquem o sistema, sen
conhecimento de programação em linguagem de m
executados em terminal, apenas exibindo os valore
registradores, o que não é didático. 

Neste trabalho é apresentada a segunda versão do S
Ensino de Arquitetura de Computadores (SEAC 2.0
de simulação da execução das instruções da arquit
implementável definida em [3]. O simulador, que
fase de construção, é baseado no software apresen
[6], contando com uma mudança para uma te
moderna, versátil e adequada às necessidades d
Unity. A mudança foi necessária porque a tecnolog
[5] e [6], o X3D, mostrou-se muito complicada na
interação com o usuário e na expansão das func
ferramenta. Com o Unity, será possível, por exem
ambiente muito mais interativo e distribuir o simul
plataformas, como Android, iOS, Windows e Mac O

A ferramenta está sendo desenvolvida para prover u
interesse e no grau de entendimento dos alunos
arquitetura de computadores. Recursos como anim
são utilizados para melhorar o entendimento dessa
na prática, não é possível ver o que acontece 
enquanto eles são processados. O simulador ap
exigirá do aluno nenhum conhecimento em program
a arquitetura seja demonstrada e apresentará o f
instrução percorre ao ser executada. Dessa forma
efetuar um estudo detalhado dos elementos 
arquitetura do computador. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Abacus, WinMIPS64 [8], SATSim [9], GNUSim
própria primeira versão do SEAC [SEAC] são
simuladores de arquitetura de computadores. 

O Abacus, desenvolvido para o sistema operacional
GNUSim8085, desenvolvido para  plataformas Un
microprocessador 8085 da Intel, um processador m
para o ensino de arquitetura de computadore
simuladores são bem simples, uma vez que apenas
valores dos registradores e conteúdo da memó
execução das instruções. 

O WinMIPS64 simula a arquitetura do process
sendo um pouco mais complexo que os simul
acima, pois, além de mostrar os valores 
registradores, ele representa o pipeline. 

O SATSim é um simulador que não se basei
processador real e que representa arquiteturas sup
SATSim permite ao usuário configurar vários 
simulação, como o número de instruções buscadas p

A primeira versão do SEAC, descrita em [5] e [6], é
avançado em relação aos citados anteriormente. 
graficamente os principais componentes da arqui
em [3] e simula a execução das instruções através d
que facilita o processo de aprendizagem dos alunos

uma visualização mais 

a o ensino apresentam uma 
orada, possuindo poucos 

e considerem o uso das 
parte dos alunos terem certa 
 Muitos desses simuladores 
 sistema, sendo necessário 
uagem de máquina; ou são 
do os valores presentes nos 

a versão do Simulador para 
es (SEAC 2.0), um software 
es da arquitetura didática e 
ulador, que ainda está em 

tware apresentado em [5] e 
ara uma tecnologia mais 

cessidades da aplicação, o 
ue a tecnologia utilizada em 
mplicada na construção da 

são das funcionalidades da 
vel, por exemplo, criar um 
ibuir o simulador em várias 
ows e Mac OS. 

para prover um aumento no 
 dos alunos em aulas de 
s como animações gráficas 
imento dessas aulas, já que, 
e acontece com os dados 
imulador apresentado não 
o em programação para que 
esentará o fluxo que uma 
Dessa forma, será possível 
 elementos presentes na 

DOS 
9], GNUSim8085 [14] e a 
[SEAC] são exemplos de 

a operacional Windows, e o 
aformas Unix, simulam o 

processador muito utilizado 
computadores. Ambos os 
z que apenas apresentam os 
o da memória durante a 

 do processador MIPS64, 
ue os simuladores citados 
s valores presentes nos 

ão se baseia em nenhum 
uiteturas superescalares. O 
urar vários parâmetros da 
es buscadas por ciclo. 

[5] e [6], é um simulador 
teriormente. Ele representa 
tes da arquitetura descrita 
ões através de animações, o 

dos alunos. No entanto, o 

simulador possui uma interatividade limit
é um software multiplatafoma, o que limit

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓ
Os computadores atuais seguem a arquite
são, portanto, constituídos de uma 
Processamento (UCP), uma memória p
dados e instruções, e equipamentos perifé
dessa arquitetura é a UCP. A UCP possu
memórias locais de rápido acesso, 
Aritmética (ULA), responsável por reali
aritméticas, e Unidade de Controle (U
coisas, gera sinais que controlam o funcio
decodifica instruções. De forma periód
instrução na memória para ser executa
como fetch. A instrução buscada, en
executada após a sua decodificação, feita 
da UCP, e após a busca de seus operand
memória). Esse processo é ilustrado na Fi

Figura 1.  Ilustração do Modelo de Von
de [3]. 

 
As instruções executadas pelos processa
por códigos numéricos, os quais são rep
mnemônicos, para facilitar a memoriz
possuem operandos, que podem ser 
residentes na memória ou valores consta
códigos é chamado de linguagem de máqu
Um conceito que deve ser abordado no 
computadores é o de pipeline. O pipe
permite que a UCP realize a busca de 
além da próxima a ser executada, mantend
de instruções. A execução dessas 
estágios independentes, o que permite que
sejam executadas em paralelo, em estág
pipeline acelera bastante o processamen
pode ser visto na Figura 2. 

Figura 2.  Ilustração de um pipeline

ividade limitada com o usuário e não 
a, o que limita a sua utilização. 

AÇÃO TEÓRICA 
em a arquitetura de Von Neumann e 

s de uma Unidade Central de 
 memória principal, que armazena 
entos periféricos. O elemento-chave 

A UCP possui registradores, que são 
o acesso, Unidade de Lógica e 
vel por realizar operações lógicas e 
Controle (UC), que, dentre outras 
lam o funcionamento de toda UCP e 

orma periódica, a UCP busca uma 
 ser executada, operação conhecida 
buscada, entretanto, só é de fato 
icação, feita pela unidade de controle 
seus operandos (que podem estar na 
ustrado na Figura 1. 

 
odelo de Von Neumann. Adaptado 

elos processadores são identificadas 
são representados por símbolos 

a memorização. Essas instruções 
podem ser registradores, valores 

alores constantes. O conjunto desses 
gem de máquina. 
bordado no ensino de arquitetura de 

pipeline é uma técnica que 
a busca de uma ou mais instruções 

mantendo internamente uma fila 
 dessas instruções é dividida em 

e permite que duas ou mais instruções 
m estágios diferentes. Assim, o 

processamento das instruções, como 

  
ipeline. Adaptado de [3]. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
A construção do SEAC foi dividida em duas etapas
da cena e a lógica de programação. A modelagem f
a ferramenta de criação de modelos 3D Blender [15
capacidade de criar cenas complexas usando ape
gráficas como pontos e retas. Na etapa de cria
ferramenta usou-se a engine gráfica Unity, que une
modelos estáticos criados com um motor de
poderoso e interação com o usuário. 

4.1. Unity 
O Unity é uma engine 3D proprietária 
UnityTechnologies e que conta com workflows
possibilitam a publicação do conteúdo produzido
plataformas, como iOS, Android, Windows, Ma
consoles e navegadores Web [4]. 

5. SEAC 2.0  
O simulador em desenvolvimento, denominad
demonstrará o funcionamento do processa
apresentado em [3], que, apesar de não ser 
implementável. A ferramenta inicial foi desenvolvi
tecnologia X3D, porém o uso dessa tecnologia gero
no acesso dos usuários à ferramenta por meio d
móveis, assim como na geração de uma versão W
que, por vezes, os usuários não conseguiam
ferramenta também não continha originalmente
enfileirar instruções em pipeline, contando apenas 
de microinstruções. O SEAC 2.0 simulará o
instruções. A Figura 3 demonstra os regist
barramentos contidos na arquitetura simulada pelo
Figura 4 exibe o ambiente completo de simulação d

Figura 3.  Caminho de Dados simulado pelo SE
adaptada de [3]). 

 

 duas etapas: a modelagem 
modelagem foi feita usando 
 Blender [15], devido à sua 
 usando apenas primitivas 
tapa de criação lógica da 
nity, que une facilmente os 
 motor de renderização 

proprietária criada pela 
orkflows intuitivos que 

o produzido em múltiplas 
indows, Mac OS, Linux, 

 denominado SEAC 2.0, 
o processador didático 
de não ser comercial, é 
i desenvolvida utilizando a 

cnologia gerou dificuldades 
 por meio de dispositivos 
ma versão WEB estável, já 
conseguiam utilizá-la. A 
riginalmente a opção de 

ando apenas com o pipeline 
 simulará o pipeline de 
a os registradores e os 
imulada pelo SEAC 2.0. A 
 simulação do SEAC. 

  
lado pelo SEAC (Fonte: 

Figura 4.  Ambiente de simulaçã
 
Com o início da simulação, a ferramenta
escolhidas e executará lentamente suas mi
também poderá pausar a simulação a qu
mais tempo para analisar cada passo da e
Também será adicionada uma interface 
criação de novas instruções ao concaten
uma melhor visualização, o usuário pode
ajustar o zoom do cenário, acompan
específica o fluxo de passos da execução 
exibe a simulação de uma instrução no SE

Figura 5.  Simulação da instr
 

5.1. Representação do Pipeline
O simulador SEAC 2.0 pretende apresen
importantes relacionados à arquitetur
desses conceitos é o pipeline, que po
instruções paralelamente apenas alter
execução. O SEAC permitirá que o usuá
de instruções com e sem pipeline. 

O SEAC 2.0 demonstra como o pro
instrução, ilustrando a passagem das 
elementos na ordem: Registradores, 
Memória. Quando uma instrução é execu
microinstrução deve percorrer o camin
próxima microinstrução possa começar
caminho. Quando a instrução é executada
as microinstruções podem perco
simultaneamente. Para melhor identi
microinstruções, cada microinstrução é id
Esse esquema de cores já foi utilizado

  
 de simulação do SEAC 2.0. 

 a ferramenta carregará as instruções 
ente suas microinstruções. O usuário 
ulação a qualquer momento, tendo 

da passo da execução das instruções. 
a interface à parte que auxiliará na 

 ao concatenar microinstruções. Para 
usuário pode movimentar a câmera e 
io, acompanhando de forma mais 
da execução da instrução. A Figura 5 
trução no SEAC 2.0. 

  
ação da instrução IAND. 

Pipeline 
ende apresentar aos alunos conceitos 
 arquitetura de computadores. Um 

, que possibilita a execução de 
apenas alterando seus modos de 
á que o usuário visualize a execução 

como o processador executa uma 
ssagem das microinstruções pelos 
egistradores, ULA, Registradores, 
ução é executada sem pipeline, uma 
rer o caminho inteiro para que a 
ssa começar a percorrer o mesmo 
 é executada com pipeline (Figura 5), 
em percorrer esse caminho 

elhor identificar essas diferentes 
instrução é identificada por uma cor. 
foi utilizado na primeira versão do 
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SEAC e é ilustrado na Figura 6. O pipeline do SEAC 2.0 ainda 
está em desenvolvimento.  

  
Figura 6. Simulação da instrução IAND com pipeline na 

primeira versão do SEAC. 
 

5.2. Utilização do SEAC 2.0 
Inicialmente, o simulador havia sido desenvolvido para ser uma 
ferramenta desktop[5][6]. Entretanto, para facilitar o acesso por 
outras instituições de ensino, por professores e por alunos, e para 
proporcionar um incentivo à prática da educação à distância, 
optou-se por disponibilizar a primeira versão do simulador através 
de uma aplicação Web e de um aplicativo para dispositivos 
móveis. Tanto no aplicativo como no site, o simulador será 
discutido e a sua utilização será demonstrada através de tutoriais 
em vídeo, incluindo simulações com e sem pipeline, para permitir 
o contato com o simulador mesmo para usuários submetidos a 
alguma limitação técnica. O site e o aplicativo contemplarão 
também uma apresentação do processador Mic-4, explicando o 
que é cada componente da arquitetura e sua funcionalidade [3]. A 
Figura 7 demonstra essa página do site. 

  
Figura 7. Tutorial com ilustração do processador Mic-4 [3]. 

 

6. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 

O simulador proposto está sendo desenvolvido para facilitar o 
entendimento da arquitetura baseada no modelo de Von 
Neumann, contendo uma apresentação intuitiva das informações 
ao usuario. 

O SEAC 2.0 propõe que o fluxo de informações do processador 
seja ilustrado num ambiente gráfico, que torna simples a 
visualização de informações através de mudança de cores. O 
principal objetivo desse simulador é facilitar a aprendizagem de 

arquitetura de computadores pelos alunos que estudem a Ciência 
da Computação e áreas similares. Outra característica que o 
diferenciará positivamente em relação aos demais simuladores 
citados nesse trabalho, é a possibilidade de visualizar uma mesma 
instrução sendo executada com e sem o uso do pipeline. O 
simulador será disponibilizado via Web para facilitar o acesso dos 
alunos e professores interessados. Também são previstas versões 
do simulador para as plataformas Desktop (Mac OS, Windows) e 
mobile (iOS e Android). Em adição, a criação de uma suíte de 
aplicativos para o ensino de arquitetura de computadores está 
sendo estudada. 
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ABSTRACT 
In this paper, we describe a research experience of teaching 
English as a Foreign Language (EFL) through Project Work and 
Digital Media in a public school, by using blogs and transmedia 
strategies. We also explore the nature of text production in this 
context, observing the semiotic features of hypertext as a syncretic 
language. Through Project Work, students demonstrated to 
engage in the pedagogical activities, and by using transmedia 
strategies for learning and blogs to encourage text production, 
there seemed to have been an enhancement to their literacy(ies) 
skills in both verbal and non verbal languages. 

RESUMO 
Neste artigo, descrevemos uma experiência de ensino de Inglês 
como Língua Estrangeira (ILE) através de um Projeto de Trabalho 
e Mídias Digitais em uma escola pública, usando blogs e 
estratégias transmidiáticas. Também exploramos a natureza da 
produção de texto nesse contexto, observando as características 
semióticas do hipertexto como linguagem sincrética. Através do 
trabalho com o projeto, os alunos demonstraram engajamento nas 
atividades pedagógicas e, por meio, de estratégias transmídia para 
a aprendizagem e blogs para incentivar a produção de textos, 
parecia ter havido um realce em suas habilidades de letramento(s) 
tanto na linguagem verbal como na não verbal. 

Keywords 
Blogs. Transmedia Strategies. Hypertext. Syncretic Language. 
Teaching English as a Foreign Language. 

1.INTRODUCTION 
The aim of this paper is to report on an experience of technology 
engaging for the learning of English as a Foreign Language (EFL) 
in the context of a public school in southern Brazil, through text 
production in blogs and transmedia strategies. The language 
teaching technologically mediated can be a way to encourage such 
paradigmatic ruptures and promote advances that qualify 
education, enabling also a critical view regarding the uses of 
technology. The conception of language practice as socio-
historically situated amidst worlds of meanings constructed in 
discourse is gaining ground in linguistic studies, also for guiding 
reflection on digital culture, about the effects of meaning 
generated from language practices developed in this environment. 

We assume that the teaching of a foreign language does not 
primarily need to focus on exclusive exposure to that language, 
not only aims to train students to be fluent in the language 
structure studied, but, as Garcez and Schlatter [1] indicate, the 
objective is to awaken the student to varying degrees of 
proficiency and interest in the language and culture under study, 

which does not exclude the relationship with their mother tongue 
and cultural contexts in which languages are, which in this case, 
includes the digital culture and the textuality that proceeds from it. 

2.BLOGGING IN PROJECT WORK 

The project was developed during ten English lessons in a class of 
19 students of the eighth grade of an elementary public school. 
The productions of the students, developed during this project 
work, make up the corpus of research that has characteristics of 
action research, which, according to Gil [2], "involves the 
resolution a common problem, in which both the researcher and 
the participants must engage in together, trying to solve." 

The common problem that triggered the project was the 
discussion about consumerism and its implications for the 
environment, starting from the documentary The Story of Stuff 
[3], debated with the students, which appointments they recorded 
and systematized on their blogs. 

Project Work or Project Pedagogy has been proposed by theorists 
of education as an alternative to the traditional education, strongly 
criticized for the passive role that apprentices are submitted in the 
educational process. Hernandez [4] states that the Project Work 
approach intends to be transgressive and change old educational 
paradigms about how people learn, store, and handle knowledge, 
similarly to what has been proposed with regard to the use of 
technological devices in school contexts. 

From previous research, it was found that Project Work is 
presented as a way to deliver the curriculum, making room for the 
appreciation of the student's productions and knowledge. Since 
the responsibility for learning is now shared between teacher and 
students, encouraging the last to leave the condition of passivity, 
and the focus is put on the interaction, it is necessary to 
investigate textual production experiences developed in this 
context, in hypermedia environment, with the use of digital 
language, and how they innovate when compared to those 
developed without it. 

The project work developed during 15 weeks, the months of 
August, September, October and November 2011. The classes 
took place in the Computer Lab Educational School, in the third 
period of Monday, during the afternoon shift. The workload of the 
English Language this school is only an hour-weekly class, which 
greatly limits the opportunities for contact with the language of 
the students. 

The possibility of making a blog that would be 24 hours in the air 
and, through this digital environment, meet people from other 
parts of the planet were motivating elements of the project. At the 
beginning, we tried to contact by e-mail, the group of 
environmentalist Annie Leonard, producer of the documentary 
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Leonard, who also starred in the documentary, send an e-mail or a 
short video encouraging students to continue the activities. 

However, the answer came from another member of the group, 
congratulating the initiative, but apologizing for not being able to 
forward this participation due to the high volume of commitments 
of the participants of the production of The Story of Stuff.  

One of the prerogatives of the project was that the instructions on 
the tasks they were given in an additional language and students 
only publish in English. Therefore, they were allowed to freely 
use online translators. 

The project worked as a motivational lever inspiring students to 
communicate in their mother tongue during oral discussions on 
the subjects of the documentary and on the computer screen, using 
the target language in study, reading instructions, doing searches, 
surveys and posting their own opinions on the topics covered. 

Students participated in the production and supply of blogs, 
combining the languagespresent in the digital environment, 
speaking on the subject of the documentary The Story of Stuff: a 
linear chain of materials production in the world economy that 
encourages consumption and contributes to the rampant 
environment devastation.  Students were encouraged to reflect on 
the theme with the goal of developing discussions to post on the 
blog. The discursive purposes were linked to consumerism and 
environmental awareness. 

During the project development, students had the following 
educational and transmedia experience: class presentation and 
initial proposition of the project, in which its name was chosen by 
the class: 8th grade for the environment, the main tasks to be 
undertaken were defined and it was agreed that the project’s final 
production would consist of a weblog. 

In the first lesson, the class watched the 12-minute video: Group 
work through the Internet, one video of the DVD series Bits and 
Bytes [5], produced by TV Escola and distributed to all public 
Elementary Education schools in Brazil, through the National 
Program of Educational Objects, managed by the Brazilian 
Ministry of Education. 

In the following classes, each of the 7 parts of the documentary 
The Story of Stuff were discussed and analyzed. The Story of 
Stuff was produced in 2007 by independent studio Free Range and 
the American environmentalist Annie Leonard, being available for 
free on the Internet. 

Image 1 - Screen that separates each stage of our economic 
system, explicated in The Story of Stuff. 

In the third lesson, students watched the second part of the 
documentary, which discusses the stage of extraction in the linear 
system of production. In this part of the documentary, Leonard 
reports that a third of the planet's natural resources have been 
consumed by humans. The environmentalist presents statistical 
data on resource extraction in the United States and the world, 
stating that, with this linear economic system, people are valued 
for what they possess and consume. In the same class, after the 
discussion of the subject dealt with in the second part of The Story 
of Stuff, students were also presented to the mother-blog, 
prepared to be the headquarters of the project online, hosting each 
group’s blog web address: 

Image 2 - Opening screen of the project’s mother-blog. 

The mother-blog was prepared with a threefold function: 1) 
recording guidance and instructions on procedures, exercises and 
postings that students should produce for their blogs; 2) grouping 
the blogs produced by the students, allowing them to find them 
with more ease and encouraging them to interact in the 
classmates’ blogs, with comments; 3) working as a logbook of the 
project, recording the stages developed.  

In the fourth class, the students were presented the Blogger 
software [6], through a presentation on a multimedia projector, a 
tutorial on how to open an e-mail in Gmail [7] and how to access 
Blogger through Gmail to elaborate their blogs design 
composition by choosing their layouts, colors, font types and 
sizes. Students grouped in twos or threes and began the 
production of the nine blogs that were later hyperlinked to the 
mother blog.  

Contrary to initial expectations, not all students knew how to 
handle with ease the features of the digital environment. Some 
have had difficulties, but others have faced barriers to create their 
e-mail, required for the production of blogs on the Blogger 
software. Some students were able to open their e-mail accounts, 
but then lost or forgot their username and password, having to 
restart the whole process again in subsequent classes. Others 
could do the job, but had difficulty accessing Blogger through. 
Once the e-mail accounts were ready, the students had to create 
their blogs. At this stage, once again, some students showed 
difficulty to select and save their preferences on the virtual form. 

This process of account opening and creation of blogs took three 
lessons to be complete, which spawned the need to resume the 
first and second part of The Story of Stuff in the eighth class. 
After reviewing them, we watched the third part of the 
documentary, in which the production stage of the linear system is 
presented. At this stage, Annie Leonard talks about the toxic and 
chemical substances that enter and leave the industry, stating 
about the rural exodus and the small communities, and brings data 
on the impacts of pollution caused by the industry toxins. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

627

 

 

Image 3 - Annie Leonard defendind the green economy. 

The requirement to read and write in a foreign language and work 
only on the Internet environment caused some expertise 
challenges. However, when reviewing the blogs after some time 
past the end of the project, one can see how these students 
succeeded in producing syncretic texts and one can recall the 
possibilities that the world wide web opens to language practices 
in the digital context. 

Easy access to online translators and possibilities of the program 
allowed them to produce syncretic texts translating ideas from 
Portuguese to English. Students were able to discuss and record 
their ideas and views on the issues raised in the documentary and 
made it collectively in the large group and in small groups 
organized for the preparation of each blog. Moreover, the 
proposition of the Project Work in computerized environment 
contributed to their digital literacy, evidenced because, after the 
project, one student has reformed her blog, using it for other 
discursive purposes and dealing with other issues, enabling her to 
become a more active text producer on the Internet, as can be seen 
on Image 4. 

Since one of the nine blogs was edited and transformed after the 
end of the project, the analysis was performed on the eight other 
blogs, which were kept as they were elaborated during the project. 
In the following section, we perform the analysis of one of the 
blogs developed, discussing its syncretic textuality. 

5.ENVIRONMENT BLOG ANALYSIS 

This blog was written by a couple of female students. They 
experienced difficulties in using Blogger early in the project, lost 
the password of their first blog, which has become inaccessible, 
and had to develop another one, which was hyperlinked to the 
mother-blog later. Despite these adversities, the girls showed 
creativity and skill in the use of language. Their blog has four 
posts, two of which are poems that they themselves created and 
translated into English, with a formidable lyrical effect.  

The first post is a poem named What to do? The theme of the 
devastation of nature is present in statements like: The black air, 
dirty water, trees cut!, Dead fish, bird homeless and man?, The 
shadow of the city. The degraded air! and the world ends in a 
landfill. 

The theme of man's alienation is present on: Prison at home, 
Artificial Life! They prefer the computer. Where is the man who 
can feel pain?, and: Sitting at home, watching TV. Still, the theme 
of hopelessness about the future is present in the statement In 
complete darkness, humanity is moving toward its end. The 
enunciator is projected in the statement The blue sky over me I 

can not see, instead, black smoke, which makes me believe in 
anything, emphasizing the theme of hopelessness in the future. 

The fourth and last post is also a poem created by the students. Its 
title is Eco Logical, referring to the theme of ecology, 
environmental devastation, also to the poetry itself, which repeats 
the last words of each stanza, in a protest, which indicates the idea 
of an echo logical that is, an echo that makes sense, that has a 
reason to be repeated. Again, the theme of devastation of the 
planet is also present in the text, through figures like lungs that are 
consumed and soil that produces bread even after the fire. Unlike 
the first poem, the theme of hope is present, and the pain relief 
afforded, as the last verse mentions the word love. There is the 
figure of Echo, who responds, "More love, love, love." This poem 
exemplifies a case of syncretic language through the junction of 
the sounding of verbal language, which syncretizes with the theme 
present in the writing, in the title and throughout the stanzas. 

Regarding the blog as a whole, colors and layout are exactly the 
same, black, white and gray, with black gradient background and 
areas of posting lists and sides with thin diagonal gray. The cool 
and neutral colors in the blog can also indicate language 
syncretism if the option for black is interpreted as a protest by the 
devastated nature, converging with the mourning for the 
destruction of the environment present in the posts. 

6.FINAL NOTES 

The blog analysis evidence the student’s reflection about the 
themes presented in the documentary The Story of Stuff, 
discussed in class, through Project Work, and denounce the 
degree of proficiency with which the students dealt with the 
additional language under study, the syncretic hypertext language 
and the Internet. The specificities in the semiotic and discursive 
choices of the blog glimpse the different movements of the group 
of students and the ways in which their preferences were 
negotiated and their speeches built while working with peers. 

The data show the interactive nature of the blog as a social 
software, as already mentioned, according to Sousa [8]. However, 
it can be stated that the interactive potential of the blog has been 
little explored during the development of the project, possibly due 
to the little need to interact in writing with classmates with whom 
the students spent time every day at school, or because of poor 
proficiency of students in the use of the foreign (English) or 
digital languages. 

Anyway, the use of the blog in the project allowed students to 
become aware of its resources as a social software by learning 
how to use it in a concrete situation of interaction, which created 
conditions for learning the communicative, discursive and 
semiotic skills which are involved the production of a blog. 

The enunciative choices made in the blog denounce the school 
context in which the textual productions, i.e. blogs, were  
performed. It is possible to note the interest of speakers to 
convince their enunciatee, the teacher, about the competence of 
their speech, with the intention to reach the value object that 
underlies the educational student-teacher relationship in the 
school environment: good grades and passing the school year. 

However engaged the class may seemed to be in the theme of the 
project, with the discussions and the challenges faced by the 
narrative at school, their goal of good performance and approval 
permeated the entire process, showing up in their enunciation 
choices. 
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Image 4 - 
Poem Eco 
Logical. 

The themes 
that 
predominated 
in the blogs 
produced were 
undoubtedly 
the dyad 
preservation / 
destruction of 
the 
environment 
and the linear 
system of our 
materials 
production 
economy. 
These subjects 
were divided 
into a few 
minor issues 
that pervade 
such as 
ignorance, 
injustice, 
alienation, 
protest, 
improvidence, 
shame and 
responsibility 
of human 
beings, themes 
underlying the dichotomy destroy / preserve. Also the dependence 
of humans on the environment was thematized, and the exaltation 
of beauty and ubiquity of nature. 

Regarding the plastic choices madein the production of blogs, the 
formulaic nature of the program again stood out, evidenced by the 
repetition of the topological characteristics of the device, eidetic 
categories and choices in the eight blog layout designs. On the 
other hand, the potential for program selection also demonstrated 
prominence. Only two layout models were repeated in the blogs 
and, even then, were adapted by the authors so that none of the 
blogs is exactly the same as the other. 

It should be noted that the hypertext language makes use of 
underlined font for highlighting hyperlinks, i.e., terms that serve 
as ports for other displays and other texts. Also the layout and 
typography decisions, characteristics of visual communication 
design, are claimed to participate in the process of discursive 
construction when writing in hypermedia environment. 

This multiplicity of elements in the semiotic construction of 
discourse characterized the syncretic textuality in hypertext: 
verbal language is replaced by features of non verbal language 
and vice versa. By using verbal language, the announcer must 
make plastic choices when before he/she was primarily concerned 
with non verbal language only, and this, in turn, undergoes a 
complexity in language syntagmatics. 

The development of blogs in the project further complicated the 
educational action and allowed it to be deeply resumed. The 
possibilities of hypertext, in its syncretic textuality, showed not 
only influence but delimit the choices of linguistic-discursive 
writing in hypermedia context. 

Working with hypertext imposes challenges to the teaching of 
languages and text school practices performed in this context, 
since it requires that participants in the educational process deal 
with a wider range of communication options.  

With the increased use of computer labs in schools and the 
implementation of projects such as the UCA (One Laptop per 
Child), in Brazil, it is possible that the syncretic text will become 
a constant in text students’ productions, resulting in the need for 
more studies about the implications of language learning and text 
production in computerized environments. 

It is possible that the syncretic characteristics and plastic choices 
necessary for its production becomes a part of everyday language 
used also in school, which requires a different conception of 
linguistic school education, one that contemplates digital 
literacies. 

The search path trodden in using transmedia strategies in Project 
Work development and blogs producing by elementary school 
students showed the entanglement between the linguistic and the 
digital languages and its implications for the school context. It is 
hoped that the research has contributed minimally to the 
discussion about the necessary linguistic demands of education 
in the digital, contemporary, present time. 
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ABSTRACT 
This article is a preliminary study to establish a means of 
evaluating the amount of learning that integrates conceptual 
mapping and Bloom's revised taxonomy, to be applied in 
knowledge systems for the course of study:  Domus Procel 
Edifica. It describes the line up of the concept maps and the 
knowledge matrix of the study. This provides the ability to 
explore the complexity levels of interdisciplinary knowledge 
identified in the structure of progressive differentiations of the 
concept map and the cognitive processes required for learning 
knowledge. This integration enables the assessment of weights 
associated with the categories of conceptual and procedural 
knowledge required for formative and summary evaluation, 
relating them to the evaluation metric intervals according to fuzzy 
logic practice. This study may contribute to the development of a 
knowledge system to enable an evaluation trace of the concepts 
assimilated and identify misconceptions. It may provide feedback 
of individualized concepts to be reviewed and to guide the student 
in learning concepts with levels of complexity according to the 
topology of the conceptual map. 

RESUMO 
Esse artigo é um estudo preliminar de criação de uma métrica de 
avalição da aprendizagem que integra mapas conceituais e 
taxonomia revisada de Bloom, a ser aplicada em sistemas de 
conhecimento para os Cursos do Software Domus Procel Edifica.  
Descreve-se o alinhamento de mapas conceituais e matriz de 
conhecimento do curso, de forma a explorar os níveis de 
complexidade dos conhecimentos interdisciplinares identificados 
na estrutura de diferenciações progressivas do mapa conceitual e 
os processos cognitivos requeridos para a aprendizagem dos 
conhecimentos.   Essa integração possibilitou a inferência de 
pesos associados às categorias dos conhecimentos conceituais e 
procedimentais para a avaliação somativa e formativa, 
relacionando-as aos intervalos métricos avaliativos de acordo com 
a lógica de fuzzy. Esse estudo pode contribuir no 
desenvolvimento de um sistema de conhecimento avaliativo ao 
possibilitar um rastreamento dos conceitos assimilados e 
identificar erros conceituais, oferecendo um feedback 
individualizado  dos conceitos a serem revistos e orientando o 
estudante  para a aprendizagem de conceitos  com  níveis de 
complexidade  de acordo com a  topologia do mapa conceitual. 

Categories and Subject Descriptors 
General terms, Design. 

Keywords 
Mapas Conceituais. Taxonomia Objetivos Educacionais. Lógica 
de Fuzzy. Avaliação.  Sistema de Conhecimento. 

1. EXTENDED ABSTRACT 
De forma geral, os profissionais da área de Educação a Distancia 
reconhecem a importância de serem criados sistemas de 
conhecimento avaliativo que estimulem a auto-regulação da 
aprendizagem em qualquer tempo e espaço [3,4,5,8,9,11]. Com 
esse propósito, desenvolvem instrumentos computacionais de 
ensino (computer based instruction tool), tais como os Sistemas 
de Tutores Inteligentes (STI), com o objetivo de oferecer feedback 
individualizado que direcione à  aprendizagem eficiente.  

Os pesquisadores de STI estão buscando cada vez mais integrar 
metodologias de programação às avaliações formativa e somativa 
em seus trabalhos, com o intuito de melhorar a comunicação e 
oferecer feedback quantitativo e qualitativo da aprendizagem 
[7,12]. Nas pesquisas de STI, destacam-se os trabalhos de Hwang 
[6] que utiliza mapas conceituais em tutores inteligentes para 
aprendizagem em matemática. No artigo “A conceptual map 
model for developing intelligent tutoring systems”, o autor 
apresenta um sistema computacional de tutoria inteligente que 
realiza testes de verificação de aprendizagem por meio da 
identificação da assimilação conceitual pelo rastreamento no mapa 
conceitual, oferecendo dados estatísticos de acertos e erros, bem 
como um feedback da avaliação qualitativa que indica qual o nível 
de conceito que o estudante se encontra e a ordem dos 
conhecimentos prévios necessário para aprender a nova 
informação.  

Considerando a importância do desenvolvimento de sistema de 
conhecimento avaliativo que estimule a auto-regulação da 
aprendizagem e o direcionamento do ensino em ambientes 
computacionais, esse estudo tem como hipótese que a lógica de 
fuzzy integrada ao alinhamento dos mapas conceituais 
curriculares e taxonomia revisada de Bloom pode oferecer um 
suporte para a inferência de pesos avaliativos (quantitativo e 
qualitativo) aos processos cognitivos requeridos na aprendizagem 
individual. 

A primeira hipótese é que a estrutura do mapa conceitual [11] 
com identificação de níveis de conhecimento por diferenciações 
progressivas e reconciliações integrativas pode oferecer um fio 
condutor para a aprendizagem significativa proposicional, 
segundo Ausubel [2] (dos conhecimentos mais inclusivos para os 
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mais específicos). A segunda hipótese é que essa distribuição dos 
conteúdos curriculares por meio de mapa conceitual alinhada aos 
conhecimentos e níveis de complexidade dos processos cognitivos 
categorizados pela taxonomia revisada [1], possivelmente 
oferecerá inferência de pesos (valores) para uma métrica de 
avaliação quantitativa da aprendizagem individual. E a terceira 
hipótese é que a lógica de fuzzy [5,13] contribuirá para criação de 
intervalos métricos para oferecer feedback da avalição quantitativa 
e quantitativa da aprendizagem do estudante.  

A partir dessas hipóteses, esse trabalho descreve um modelo para 
criação de um sistema de conhecimento avaliativo originado do 
alinhamento de mapas conceituais e níveis de complexidade dos 
processos cognitivos requeridos, que parametriza a avaliação 
somativa e formativa por intervalos métricos de acordo com a 
lógica de fuzzy – um modelo que pode oferecer feedback rápido 
para autorregularão da aprendizagem significativa em qualquer 
tempo e espaço.  

2. METODOLOGIA 
Essa pesquisa é um estudo de caso qualitativo para a criação de 
modelo de métrica avaliativa da matriz curricular do curso do 
Domus - software de simulação termoenergética de edificações 
que tem como objetivo contribuir como Instrumento de Apoio à 
Eficiência Energética de Edificações (EEE) no Brasil. A 
metodologia se organiza em dois processos: 1. Construção 
Cooperativa de Mapas Conceituais; 2. Alinhamento entre 
Conteúdos, Processos Cognitivos, Exercícios e Avaliação; 

2.1. Construção Cooperativa de Mapas Conceituais 
Como primeiro procedimento metodológico, foram criados mapas 
conceituais interdisciplinares, de forma cooperativa e a distância,  
que   integravam o software Domus de simulação termoenergética 
com os conhecimentos conceituais da física das edificações e 
arquitetura Bioclimática e regulamento técnico de qualidade para 
etiquetagem de edificações comerciais no Brasil (RTQ-C). Para a 
produção do mapa conceitual, utilizou-se a ferramenta Cmaptools 
[14] devido à possibilidade do trabalho síncrono e assíncrono.  

Após as reflexões dos conceitos que envolviam a simulação 
termoenergética e constantes reestruturações do mapa conceitual 
curricular interdisciplinar - 18 a 20 mapas em três meses, foi 
possível a identificação de três categorias da simulação do Domus 
em relação ao desempenho termoenergético em edificações: 1) 
Aspectos Construtivos - relaciona conceitos da geometria da 
edificação – envoltório, 2) Aspectos Ambientais - características 
externas que influenciam diretamente no interior de uma 
edificação, e 3) Aspectos de Uso – ocupação - configuração - 
ganhos internos (equipamentos, geração de vapor, iluminação, 
pessoas e suas atividades de ocupação e mobiliário). Dessas três 
categorias, foram criadas malhas conceituais relacionadas à 
criação do Envoltório em projeto de edificação. Essas malhas 
conceituais integram o Domus à, Física das Edificações, 
Arquitetura Bioclimática e RTQ.  

Na figura 1, tem-se a versão final do mapa conceitual dos 
conceitos interdisciplinares do Domus e da Envoltória na RTQ-C.  

 
Figura 1. Mapa curricular interdisciplinar do Domus 

relacionado ao Envoltório. 
 

Nessa versão final do mapa, o desempenho termoenergético de 
edificações é representado por três malhas conceituais: Aspectos 
Construtivos, Aspectos do Entorno e Aspecto de Uso e Ocupação.  

Os conceitos dos Aspectos Construtivos e de Uso são 
configurações e requisitos dos Dados de Entrada do software 
Domus relacionados com a geometria da edificação e de 
ocupação. A malha conceitual  dos Aspectos Ambientais refere-se 
aos Parâmetros de configuração do entorno para a simulação.  
A relação dessas três malhas conceituais influencia a 
Transferência de Calor que possue variáveis importantes (Energia, 
Umidade e Temperatura) para avaliar o Desempenho Térmico 
Energético de Edificações. 

2.2. Alinhamento entre Conteúdos, Processos Cognitivos, 
Exercícios e Avaliação 

A estrutura do mapa conceitual foi importante para identificar e 
delinear os conhecimentos a serem ensinado no Curso piloto do 
Domus, pois sua organização em diferenciações progressivas 
possibilitou a elaboração da matriz curricular de conteúdos e o 
alinhamento entre conhecimentos e processos cognitivos 
necessários à aprendizagem procedimental do Domus.  

Os conhecimentos procedimentais podem ser classificados nas 
seguintes Categorias do Processo Cognitivo de Aplicar [1]: 

1 -  Executar (Resolver Exercícios): exercícios familiares – o 
estudante executa um procedimento quando confrontado com 
uma tarefa familiar 

2 -  Implementar (Solucionar Problema): exercícios não 
familiares – requer algum nível de entendimento do problema 
tanto quanto procedimento de solução. O conhecimento 
conceitual é pré-requisito para ser capaz de aplicar o 
conhecimento procedimental. 

As categorias do processo cognitivo Aplicar podem ser  
exploradas em níveis de complexidades de acordo os seguintes 
procesos  cognitivos [1]:  
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1- Executar: sequência de passos a serem seguidos como: 
habilidades, técnicas e métodos. 
• Conhecimentos de habilidades de conteúdos Específicos: 

exercícios de rotina como resultados fixos – memorização 
de telas. 

• Conhecimentos de Técnicas específicas e Métodos: 
depende de vários fatores e do conhecimento de como 
aplicar em diferentes contextos. 

2- Implementar: Conhecimentos /conhecer os critérios usados 
para determinar quando usar vários procedimentos (como, 
quando usar e onde). 

• Conhecimento de critérios para determinar quando usar 
um procedimento apropriado – uso apropriado. 
Para conhecimento de procedimentos específicos, é 
esperado do estudante os conhecimentos de quando usá-los 
– procedimentos específicos, no qual isso, frequentemente 
envolve conhecimentos de quais caminhos tem usado isso 
no passado. 

Antes do aluno se engajar em uma solução deve ser 
esperado dele conhecimentos de métodos e técnicas, que 
deve ser usada em investigações similares. Conhecimento de 
critérios de onde e quando aplicar os seus conhecimentos e 
usar os diferentes tipos de procedimentos, em situações de 
problemas concretos, mostrando as relações entre os 
métodos empregados para a solução de um problema e os 
métodos empregados para outras situações propostas.   

A categorização dos três Níveis de complexidade da 
aprendizagem foram referências para a elaboração dos conteúdos 
e exercícios. Após a identificação dos níveis de complexidade, 
criamos uma tabela, que alinha conteúdos, processos cognitivos, 
exercícios e avaliação (figura 2). 

Figura 2. Parte da matriz dos objetivos – Dados de Entrada – 
relação dos exercícios propostos - conhecimentos de 

habilidades de conteúdos específicos com inferência de pesos 
 
Nessa figura, tem-se uma parte da matriz dos objetivos propostos 
relacionados aos exercícios e os pesos propostos de acordo com o 

esforço cognitivo exigido para sua resolução. Por exemplo, na 
coluna de Exercícios e Pesos, visualiza-se que no exercício 4 
“Modelando um Projeto de Arquitetura” envolve  os conceitos de 
zonas térmicas e inserção de aberturas, tendo como pré-requisito 
todos os processos cognitivos referentes a esses tópicos, por esse 
motivo esse exercício tem o peso maior que os demais.  
Além dos pesos dos exercícios de cada categoria, foram definidos 
pesos diferenciados para as três categorias, já que essas possuem 
diferentes Níveis de complexidades (Figura 3).  

   

 
Figura 3.  As três categorias dos conhecimentos procedimentais 

com a associação dos Níveis e a respectivas inferências dos 
pesos . 

 
Na parte superior são apresentadas a abrangência e exigência a ser 
considerada nos cálculos em cada nível, mantendo a relação 
progressiva de complexidade dos conteúdos procedimentais do 
Domus e objetivos instrucionais definidos: Nível I: categoria 1, 
Nível II: categorias 1 e 2 e Nível III: categorias 1,2 e 3. Seguindo 
as relações progressivas das categorias, foi realizada uma 
exemplificação de aplicação com um teste de 10 exercícios para 
cada categoria, incluindo a representação da pontuação obtida em 
cada questão e o total obtido pelo estudante X.  Esse 
procedimento  possibilitou calcular e identificar o percentual total 
dos pontos alcançados pelo  estudante em cada Nível exigido no 
curso (Figura 4). 

 

 
Figura 4.  Cálculo dos pontos em cada Nível com o percentual 

total 
 
Em qualquer nível pode ser apresentado um percentual 
quantitativo de acertos e um feedback geral que orienta o 
estudante a gerenciar sua aprendizagem, identificando erros e 
perdas conceituais.  
Para a parametrização desse feedback geral a ser enviado ao 
término de cada Nível,  foram  definidos intervalos de 
classificação métrica (Figura 5). Para esse processo, utilizou-se a 
Teoria da Lógica Fuzzy por permitir soluções aproximadas, ou 
seja,  auxilia a determinação do “grau” cognitivo que o estudante 
se encontra nesse contexto interdisciplinar exigido para a 
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aplicação do software Domus. A definição do grau cognitivo 
possivelmente contribuirá na identificação e direcionamento das 
próximas atividades a serem realizadas pelo estudante para que 
suas dificuldades de aprendizagem sejam sanadas. 

 

Figura 5.  Exemplificação da aplicaçao da lógia de fuzzy para  
classificação métrica do percentual total adquirido pelo 

estudante.  
Cabe ressaltar que o progresso para a próxima etapa não significa 
que o aluno compreendeu os conceitos anteriores. Por exemplo, 
analisando o exemplo apresentado, na figura 4, o estudante X 
recebeu uma boa pontuação no Nível I (78,58 %), no entanto foi 
diminuindo o seu rendimento nos Níveis mais avançados. Essa 
queda de rendimento sinaliza que os conceitos anteriores não 
estavam bem compreendidos, haja vista que os Níveis mais 
avançados resgatam conceitos e procedimentos dos Níveis 
anteriores. Assim, a avaliação não é simplesmente modular e 
sequenciada, e, sim, uma integração que envolve relações 
conceituais entre as categorias dos exercícios. 

3. CONCLUSÕES 
O alinhamento de mapas conceituais com os processos cognitivos 
da taxonomia de Bloom, de forma a explorar os níveis de 
complexidade dos conhecimentos e processos cognitivos 
requeridos para aprendizagem, oferece um modelo para avaliação 
da aprendizagem significativa. E a aplicação da lógica de fuzzy ao 
alinhamento do mapa conceitual e processos cognitivos, 
proporciona um modelo de avaliação somativa e qualitativa que 
possivelmente poderá ser aplicado em sistemas de conhecimento 
para oferecer uma avalição rápida dos processos de aprendizagem 
e feedback que identificam erros conceituais e direcionam para a 
auto regulação da aprendizagem de conceitos de acordo com a 
estrutura cognitiva do estudante e da sequencia conceitual do 
mapa curricular.  
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ABSTRACT 
One of the essential characteristics of adaptation in systems for 
education and analysis to customize the presentation of content as 
walking the learner in the system and their previous knowledge. 
In this respect, this research exposes an optimistic analysis to 
adaptation activities in the area of Computer adaptations by 
considering the psychological profiles of students in order to 
assist in the learning and, consequently, on academic 
performance. 

RESUMO 
Uma das características essenciais da adaptação em sistemas para 
educação e a análise de customizar a apresentação do conteúdo 
conforme o caminhar do aprendiz no sistema e nos seus 
conhecimentos prévios. Nesta vertente, esta pesquisa expõe uma 
análise otimista para adaptação de atividades da área de 
Computação por meio de adaptações considerando os perfis 
psicológicos dos estudantes, a fim de auxiliar na aprendizagem e, 
consequentemente, no desempenho acadêmico. 

Keywords 
Adaptive Hypermedia System; Navigation rules; Psychological 
Profiling. 

1. INTRODUÇÃO 
É um tema recorrente na literatura nacional e internacional a 
complexidade dos conceitos computacionais que os aprendizes 
possuem ao iniciarem seus estudos. (Piva Jr et al 2011;  Mota et 
al 2008, Mattos et al 2007). Além disso, grande parcela das 
soluções pedagógicas projetadas para e-learning não analisam as 
características particulares dos estudantes e o mesmo conteúdo e 
estratégia pedagógica são comumente usadas para todos que o 
usam (Moodle, 2013; Amadeus, 2013; Redu, 2013). Este 
conjunto de fatores pode impactar na vida acadêmica dos 
estudantes, refletindo, na maior parte dos casos, em 
desencorajamento, no qual eles optam entre desistir e migrar para 
outro curso, gerando a evasão; ou trilham o penoso caminho das 
repetências, perdendo a periodização, atrasando a conclusão do 
curso. 
Pesquisas identificam alguns fatores que influenciam no insucesso 
dos estudantes no aprendizado dos conceitos computacionais. 
Meira e Da Silva (2009) detectou que por meio do estudo da 
personalidade dos indivíduos, é possível compreender que 
determinada atividade não se enquadra com os estilos de 
preferencia dele. Esta informação é preciosa, por auxilia no bom 
desempenho de suas atribuições, mitigando as chances de 
problemas no andamento das atividades. Nesta perspectiva, 
Paixão et al (2012) iniciou estudos onde discute indícios da 
existência de relação entre o tipo de personalidade e a tendência 

para um estudante permanecer motivado com as metodologias no 
ensino de computação. 
Nos últimos anos, nota-se aumento na literatura de mecanismos 
personalizados que viabilizam a escolha de caminhos dentro de 
um ambiente virtualizado, disponibilizado pelo professor, para 
facilitação da aprendizagem (Bugay, 2006; Takikawa, 2010; 
Dorça, 2011). Posto isso, Dorça (2011) reflete que as 
características essenciais do estudante que um ambiente 
virtualizado deve possuir para contemplar adaptabilidade são: os 
objetivos de aprendizagem, o nível de conhecimento, os 
interesses, as preferências, os estereótipos, as preferências 
cognitivas e os estilos de aprendizagem.  
Vastas pesquisas apontam que o ensino quando suportada por 
medidas instrucionais adequadas aos estilos de aprendizagem dos 
estudantes, há maior probabilidade de aprendizagem. Contudo, 
poucas ferramentas virtuais de ensino fazem uso de estilos de 
aprendizagem no processo educacional. Os estudantes são 
submetidos ao mesmo processo avaliativo sem distinção, pois não 
haver estratégias de busca que promovessem um processo de 
ensino que se adequasse a um determinado perfil de estudante. A 
partir dessa premissa, surgiram os seguintes questionamentos: 
Será que poderia adaptar os exercícios com o perfil, e 
conhecimentos do estudante? E caso ele esteja em erros 
recorrentes, quais os indicativos para apontar que ele está apto 
para dar continuidade nos conteúdos, e/ou quais aspectos dos 
conhecimentos ele precisa melhorar para compreender o conteúdo 
atual? 
Percebemos que na literatura científica não há menção de 
utilização de técnicas que amparem nossos objetivos a cerca da 
direção que o aluno deve seguir, caso ele não obtenha bons 
resultados, diante das tentativas de solucionar atividades de um 
determinado conteúdo. Por tanto, diante desta realidade, acredita-
se que este trabalho tornar-se-á uma valiosa contribuição à 
elaboração de uma regra de navegação, agregando conhecimento à 
comunidade científica, por este ter o intuito de viabilizar a 
inserção de tal regra em diversos modelos de LMS’s (Learning 
Management System) existentes. Para alcançar tal objetivo, a 
inserção de estilos de aprendizagem se dá com base no indicador 
MBTI. 
Para melhor compreensão de nossa proposta, subdividimos este 
trabalho nas seguintes seções: a seção 2 apresenta uma revisão 
bibliográfica com conceitos importantes, necessários para o 
entendimento e fundamentação do leitor acerca do tema abordado; 
a seção 3 traz uma abordagem explicativa da organização da 
arquitetura da Camada Pedagógica; por fim, na seção 5 são 
apresentadas as considerações desta pesquisa e propostas para 
trabalhos posteriores. 
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2. HIPERMÍDIA ADAPTATIVA E PERFIS 
PSICOLÓGICOS 
A literatura de Inteligência Artificial Aplicada à Educação (IAEd), 
indicar os Sistemas de Tutores Inteligentes (STI) como candidatos 
fortes para atuar no processo de aprendizagem, por serem capazes 
de adequar-se ao estilo de aprendizagem de cada estudante a partir 
de um modelo histórico e do desempenho do estudante. Pimentel 
(2003) ainda afirmar que o processo de auxiliar a aprendizagem 
não é trivial, requerendo a implementação de sistemas complexos, 
dinâmicos e adaptativos, sendo o STI adequado para tal atividade. 
A organização da arquitetura de um STI varia na literatura 
científica. Entretanto, segundo Giraffa (1999), elas são descritas 
seguindo o padrão mínimo de quatro modelos (componentes 
funcionais), os quais são ditos tradicionais e adotados na maior 
parte dos STIs desenvolvidos, a saber: Domínio (responsável por 
representar como as informações são estruturadas e ligadas), 
Aluno (descreve que tipos de informações, características sobre o 
aluno devem ser mantidas, tais como: nível de conhecimento, 
objetivos, histórias e preferências), Tutor/Pedagógico (contêm as 
estratégias, as táticas de ensino, e é responsável por gerenciar as 
interações com o aluno) e Interface (viabilizar a comunicação 
entre aluno e sistema, organizando o diálogo/apresentação das 
informações). 
Palazzo (2000) descreve um Sistema Hipertexto (SH) como uma 
base de dados detentora de conexões ativas que permitem ao 
aluno saltar de um ponto para outro em seu interior, conforme 
desejado. Nesta perspectiva, o termo hipermídia é um acrônimo 
que combina os conceitos hipertexto e multimídia, no qual 
viabiliza a criação, alteração, exclusão, compartilhamento e 
consulta de informações contidas em diversas mídias e permite o 
acesso da informação de forma não sequencial. No entanto, o 
controle da navegação não garante que o estudante irá aprender o 
conteúdo exposto no sistema. 
No universo da Ciência da Computação, a Hipermídia Adaptativa 
(HA) é definida como um sistema que constrói um modelo, por 
meio de métodos e técnicas, para cada aluno a partir de seu perfil, 
metas, necessidades, expectativas, preferências e nível de 
conhecimento, aplicando-os na adaptação de hiperdocumentos e 
recursos hipermídia vindos de qualquer fonte (bancos de dados, 
Internet, serviços etc.) (Palazzo, 2000). 
Os Sistemas Hipermídias Adaptativos (SHA), baseados em STI e 
SH, ampliam a capacidade de adequação ao perfil do aluno, visto 
que seu princípio fundamental é o fato de considerar a 
heterogeneidade entre as pessoas, aonde estes podem aprender em 
ritmos diferentes, bem como possuir necessidades diferentes de 
aprendizagem.  Assim, torna-se um forte aliado à eficiência do 
processo de ensino-aprendizagem. 
Nesta perspectiva, o presente trabalho está empenhado em 
modelar as adaptações da navegação dos exercícios, a fim de que 
a exibição do mesmo conteúdo seja executada de acordo com o 
caminhar do estudante no curso e nos seus conhecimentos 
prévios.  
A ciência da Psicologia não canonizou uma definição para 
Personalidade. Hall et al (2000) declara que o termo 
Personalidade é usado para incluir tudo sobre o indivíduo, a fim 
de poder descreve-lo como realmente ele é. Para Nunes (2009), a 
Personalidade é “mais que apenas as aparências superficiais e 
físicas, ela é relativamente estável e previsível em um individuo”. 

Para avaliar padrões de comportamento e perfis psicológicos, fez-
se a adoção do indicador MBTI (Myers-BriggsTypeIndicator), 
que de acordo com Paixão (2012), é a categoria de teste de 
personalidade mais aplicado em estudos em Computação. O 
objetivo do indicador é detectar perfis, pontos fortes e 
particularidades de desenvolvimento. Tais perfis são delineados 
por meio de quatro macros dimensões bipolares da personalidade, 
a saber: (i) Extraversion/Introversion 
(Extrovertidos/Introvertidos), (ii) Sensing/iNtuition 
(Sensoriais/Intuitivos), (iii) Thinking/Feeling 
(Racionalistas/Emocionais) e (iv) Judging/Perceiving 
(Julgadores/Perceptivos). 
O MBTI julga que os indivíduos intrinsecamente preferem 
algumas qualidades ou é mais confortável com alguns traços do 
que outros. O traço da personalidade é encontrado através de uma 
coleção de quatro letras (E ou I, S ou N, T ou F, J ou P), no qual 
cada letra representa a extremidade principal na dimensão. A cada 
quarteto que provém dos dezesseis diferentes tipos de 
personalidade medidas pelo MBTI pode ser interpretado como um 
conjunto de padrões que indica como o indivíduo se comporta. 
Baseado nos perfis psicológicos delineados por Myers-Briggs, 
Keirsey (1998) descreveu que temperamento é uma representação 
de inclinações. Esta descrição compõe quatro tipos de 
personalidade, que com a composição de duas dimensões do 
indicador MBTI, implicará no temperamento do indivíduo. Tais 
temperamentos foram classificados em: Artesãos (SP – Sensorial 
Perceptivo), Guardiões (SJ – Sensorial Julgador), Idealistas (NF– 
Intuitivo Sentimental) e Racionais (NT – Intuitivo Pensador). 

Após longos períodos estudando o indicador MBTI, Schroeder 
(2004) notou que o critério de aprendizagem dos alunos era muito 
mais destacada ao se relacionar com as escolhas de dimensão I/E 
(Introversão/ Extroversão) e S/N(Sensação/ Intuição). Pesquisas 
como este têm coincidido sobre a relação entre o perfil 
psicológico e as várias perspectivas do processo de formação. 
Shindler (2005) declarou que essas duas dimensões associadas 
têm mais aplicação sobre o desempenho acadêmico, onde instituiu 
“Tipos Acadêmicos” gerando quatro categorias: 
Extrovertido/Sensitivo, Introvertido/Sensitivo, 
Extrovertido/Intuitivo e Introvertido/Intuitivo. Estas categorias, 
mostram que há características que favorece à preferencia de 
perfis distintos, o que potencializa a adoção deste modelo para 
esta pesquisa 

3. ARQUITETURA DA CAMADA 
PEDAGÓGICA 
Para atingir os objetivos traçados nesta pesquisa, foi projetado um 
modelo conceitual para ser alinhado com ambientes virtuais de 
aprendizagem já existente, viabilizando a manutenibilidade 
arquitetural do sistema, e assim, enriquecer os recursos das 
ferramentas do ponto de vista pedagógico. Sendo assim, a 
arquitetura da Camada Pedagógica proposta caracteriza um SHA. 
No Modelo do Aluno, são quatro conjuntos de dados que o 
compõe: os registros pessoais como nome de usuário e disciplina 
matriculada; os registros relativos ao tipo acadêmico; informações 
sobre o conhecimento prévio do estudante; e os registros sobre o 
processo de solução do problema. 
O Modelo de Aluno é proposto baseado na modelagem do 
conhecimento sobreposto, visto que se busca conhecer, com o 
máximo de exatidão, o grau de conhecimento adquirido pelo 
aluno no decorrer do uso da ferramenta de aprendizagem. Isto se 
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dá a partir de um peso numérico, uma complexidade, que foi 
conferida a cada atividade para que se possa mensurar o nível de 
assimilação do conteúdo. Esta complexidade será crucial para o 
cálculo do rendimento do aluno, atribuído ao Modelo Tutor. 
A coleta das informações da interação do aluno no sistema, fonte 
principal de dados para a atualização do Modelo de Aluno, 
utilizará formulários/questionários de sondagem, e as respostas 
fornecidas pelo aluno para todas as atividades realizadas. O 
conjunto de dados colhidos será, então, atualizado no Modelo de 
Aluno pelo questionário inicial preenchido pelo aluno, e a cada 
vez que acontecer o término de uma atividade executada por ele. 
Assim, será de conhecimento dos estudantes que a ferramenta está 
o acompanhando em todos os pontos das atividades, coletando as 
experiências que o estudante está obtendo com a ferramenta e com 
os conteúdos. 
Os dados do rendimento serão o reflexo da história do aluno na 
ferramenta, no tocante à assimilação dos conteúdos abordados 
pela ferramenta educacional. No Modelo Tutor, há regras que 
direcionam o aluno de acordo com as respostas fornecidas por ele 
para cada atividade e/ou exercício que será exibido ao longo de 
seus estudos. Para este direcionamento, tais dados cadastrais serão 
muito úteis para, diante de alguma dificuldade na resposta de 
atividades, o sistema, baseado nas notas/rendimentos, pré-
requisitos do conteúdo atual que o aluno está trilhando e no seu 
perfil, sugerir alternativas para melhor compreensão do assunto, 
que faz parte da funcionalidade do Modelo Tutor. 
Para o Modelo de Domínio, a proposta é a organização da 
apresentação dos conteúdos educacionais no formato estrutural de 
livro, com todos os conteúdos subdivididos em capítulos e 
segmentados em seções, exibindo como se dá a ramificação no 
livro. Em cada seção, poderá haver mais de uma atividade para 
mensurar o aprendizado do aluno para aquele conteúdo em 
questão. 
Esta estruturação dos conteúdos no Modelo de Domínio tem base 
na lógica proposta por Garcindo (2002), por possibilitar 
hierarquização dos conteúdos, pré-requisitos para que a regra de 
navegação possa indicar os conteúdos a serem revisitados caso 
necessário. Assim, a estruturação se dá a seguir: 

o fragmentos: é o nível mais baixo constituído de frações 
de informação. Então, serão fragmentos parágrafo de 
texto, imagens, animações; 

o nós ou páginas: Serão as unidades de apresentação para 
o aluno. A página é construída à parte e incluirá 
fragmentos de acordo com o mecanismo de adaptação; 

o conceitos compostos: o domínio da aplicação pode ser 
descrito em termos de conceitos de alto nível. A relação 
entre os conceitos pode existir para indicar caminhos de 
navegação desejáveis. Alguns conceitos fazem parte de 
um conceito maior numa concepção hierárquica. Pode 
haver uma relação do tipo um a um entre conceitos e 
nós (granulação fina), no entanto um conceito poderá 
envolver uma série de nós 

Há uma sequencia pré-estabelecida para trilhar os conteúdos e que 
poderão vir com atividades e exemplos. Contudo, caso o 
estudante tenha alguma dificuldade em algum conteúdo, o sistema 
irá verificar uma alternativa para auxiliá-lo, e este auxílio poderá 
ser a reapresentação de conteúdos de maior pré-requisito e que ele 
tenha obtido baixo rendimento. Daí a importância da modelagem 
das seções com os pré-requisitos, onde seja possível inserir pesos 
coerentes com os assuntos que dependem deles, para que a regra 

de navegação do sistema possa escolher o que tem maior impacto 
no conteúdo em que o aluno está com dificuldade. 
O Modelo Tutor é a chave motriz que guia o processo de 
adaptação em um SHA. Ele captura as informações do aluno e 
suas interações no ambiente hipermídia e assegura a atualização 
do Modelo do Aluno. É nesta perspectiva, que refletimos algumas 
funcionalidades no Modelo Tutor com a proposta de adaptar as 
apresentações das atividades das seções através de um conjunto de 
restrições. Assim, foram projetadas regras específicas para auxiliar 
o processo de aprendizagem do aluno que irá interagindo com a 
ferramenta com o objetivo de guiá-lo na obtenção de um 
rendimento satisfatório para seu aprendizado. A Figura 1 
demonstra esquematicamente tais regras. 
Para a definição do rendimento do aluno em cada atividade, foi 
projetada uma fórmula matemática, que foi arquitetada 
considerando o fato de que não se deve apenas está preocupado 
com o que o aluno aprende, mas principalmente, com o que ele 
deixou de aprender, pois, acreditamos que isto é um potencial 
risco para o aprendizado efetivo do aluno, existindo a 
possibilidade dele não ter bom proveito em conteúdos mais 
complexos ao longo de seus estudos. 
A fórmula objetiva gerar uma média ponderada entre o nível de 
complexidade das questões de cada seção. A quantidade de erros 
cometidos nas atividades terá valor negativo, justamente pelo fato 
de acreditar que ele errou por ter deixado de aprender, e assim, 
um risco para a compreensão dos conteúdos futuros. 
Assumem-se os seguintes parâmetros nesta fórmula: 

A : aluno 
C : conjunto dos conteúdos 
Tc : conjunto de atividades do conteúdo c 
dci : dificuldade da atividade i do conteúdo c 
ecia : tentativas do aluno a em realizar a atividade i do 
conteúdo c 
Nca: avaliação do aluno a no conteúdo c 

Além de ser uma série amplamente conhecida na comunidade 
científica, e detentora de um arcabouço lógico, que dá 
credibilidade para ser aplicada em disciplinas de introdução aos 
conceitos de programação, a sequencia de Fibonacci é uma 
sucessão de números naturais de onde pode ser extraída a Divina 
Proportione, ou Proporção Áurea. Por ser um número que 
representa uma constante de crescimento encontrada em vários 
domínios da natureza, por tal razão, despertou interesse e foi 
utilizada como base por grandes nomes da humanidade em suas 
composições intelectuais e artísticas, a exemplo de Leonardo da 
Vinci (1452-1519), e em teoremas matemáticos recentes, como da 
busca de Sung (2012), método numérico utilizado para encontrar 
pontos críticos de funções. Nesta perspectiva, este trabalho adotou 
a sequencia para determinar a complexidades das questões. 
Após inúmeras simulações, notou-se que os valores obtidos por 
meio da fórmula tendiam em seguir um padrão numérico, e assim, 
foi possível estabelecer uma classificação para indicar o 
rendimento obtido pelo aluno. Desta forma, considerando estas 
observações, foi estabelecida uma escala para classificar as notas 
das atividades realizadas pelos alunos. Esta classificação também 
está embasada na sequência de Fibonacci. 
É importante destacar que o padrão de notas adotado neste 
trabalho não visa atribuir pontuação que desestimulem o estudante 
nas etapas da construção do saber. Assim, acredita que a nota 1 é 
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o bastante para alertar o aluno que seu desempenho não está 
satisfatório, e merece maior dedicação com os estudos. 

 
Figura 1.  Regras de navegação do Modelo Tutor 

4. Considerações Finais e Trabalhos Futuros 
Este trabalho apresentou uma proposta que visa contribuir em 
uma nova arquitetura com funcionalidades pedagógicas adicionais 
para a Camada Pedagógica para ser inserida em um ambiente 
virtual de aprendizagem, cujo objetivo é auxiliar no ensino de 
conceitos computacionais, baseada em interação e visualização. 
Essa arquitetura inclui uma regra de navegação construída com o 
objetivo de indicar qual ação deverá ser tomada, partindo do 
resultado do rendimento do aluno e do perfil detectado pelo 
indicado MBTI. Para a obtenção do rendimento, uma fórmula foi 
elaborada para considerar os erros como um risco para a 
aprendizagem do aluno, e uma classificação para atribuir um valor 
numérico para o rendimento. Por fim, foi definida uma estrutura 
de conteúdo para estabelecer as ligações entre as seções dos 
capítulos do livro eletrônico. 
Após minuciosos estudos, a melhor forma de inserir os 
mecanismos de adaptação seria por meio de sistemas hipermídia, 
por facilitar a detecção dos pontos onde os estudantes estão no 
conteúdo, e por ser viável a agregação de multimídias que 
auxiliam o potencial pedagógico do ambiente virtual de 
aprendizagem. 
São grandes os desafios de elaborar ferramentas pedagógicas que 
democratizem e qualifiquem os processos de ensino-
aprendizagem. Neste momento da pesquisa, os esforços foram 
dispendidos para detectar uma solução plausível para os modelos 
essenciais de um STI - Tutor, Domínio, Estudante e Interface. Em 
estudos futuros, tem-se o objetivo de adotar uma AVA já de 
aplicação ampla pela comunidade, e inserir estes artefatos para 
agregar nas disciplinas on-line, cenários que influenciam 
positivamente na compreensão e assimilação dos conceitos que 
serão expostos aos estudantes. Além disso, a próxima iteração terá 
a participação de 5 professores especialistas no conteúdo da 
disciplina adotada, a fim de validar a classificação das 
complexidades dadas às questões. 
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ABSTRACT 
This research aims to contribute to the learning one of the most 
important discipline in the context of computing education. In 
particular, its targets are Science Computer students. Deficiencies 
in the ability of abstraction and logical reasoning of many students 
make it difficult to learn basic disciplines as Programming. The 
proposed research aims to analyze the potential of educational 
software compiler targeted to the teaching of these disciplines and 
their possible use in the classroom, enabling students to gain a 
broader view of the discipline.  
 

RESUMO 
Esta pesquisa visa contribuir com o aprendizado de uma das 
disciplinas mais importantes no contexto do ensino de 
computação. Em particular, seu público alvo são estudantes do 
curso de Ciência da Computação. Deficiências na habilidade de 
abstração e de raciocínio lógico de muitos estudantes fazem com 
que estes tenham grande dificuldade na aprendizagem de 
disciplinas básicas como Introdução à Programação. A pesquisa 
proposta objetiva analisar o potencial de um software educacional 
em particular e seu possível uso em sala de aula, possibilitando 
que os alunos adquiram uma visão mais ampla da disciplina.  
 

Descritor de Categorias e Assuntos 
D.2.6 [Software Engineering]: Programming Environments - 
Programmer workbench. 
 

Termos Gerais 
Algorithms, Experimentation, Languages. 
 

Palavras Chaves 
Linguagens de Programação, VisuAlg, Software Educacional. 
 

1. INTRODUÇÃO 
O uso de softwares para educação tem auxiliado o processo de 
ensino e aprendizagem de assuntos específicos possibilitando uma 
alternativa complementar de captação do conteúdo ministrado em 
sala de aula. Além disso, os softwares educacionais permitem 
melhor fixação dos conceitos e práticas apresentados durante a 
programação das disciplinas. Em função de seu potencial, vastas 
pesquisas são realizadas em torno do tema, mediante a 
oportunidade de se utilizar recursos computacionais que 
promovam o incentivo e a motivação do estudante dentro e fora 
da sala de aula. Exemplos de pesquisas que se beneficiam do uso 
da tecnologia nesse âmbito são as de [1], [2], [3] e [4].  
 
De modo geral, as pesquisas da área buscam disseminar 
ferramentas, métodos e práticas que subsidiem o uso efetivo dos 
recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem. Para 

[5], a informática na educação se caracteriza em um importante 
instrumento transdisciplinar que pode apoiar o processo de ensino 
e aprendizagem nas mais diversas áreas do conhecimento, além de 
se apresentar como uma ferramenta poderosa para um 
aprendizado prazeroso, espontâneo e criativo. 
Com base no exposto, diversas técnicas e instrumentos de auxílio 
para a aprendizagem, aplicados em áreas específicas, são 
propostos continuamente. Nessa vertente, uma área que também 
pode se beneficiar das vantagens oferecidas pelo uso de softwares 
educacionais no curso de Ciência da Computação é a da disciplina 
de Introdução à Programação. Segundo [6], muitos estudantes se 
decepcionam e perdem a motivação ao se depararem, já no 
primeiro semestre do curso, com disciplinas que exigem 
habilidades de abstração e de raciocínio lógico desenvolvidas no 
ensino fundamental e médio. Com isso, a aprendizagem do tema 
se transforma em um desafio para o professor responsável pela 
disciplina.  
 

Nesse contexto, a compreensão dos discentes pode ser facilitada 
por meio de ferramentas que apoiem o ensino dos referidos temas, 
haja vista a diversidade de informações e a dificuldade 
apresentada pelos estudantes durante o curso. Souza et al. (2004b) 
afirmam que se torna fundamental realizar uma avaliação prévia 
da qualidade e dos potenciais efeitos do uso de um software 
educacional em sala de aula, visto que a inserção desse 
instrumento sem uma análise cuidadosa de sua adequação pode 
acarretar problemas no que se refere o processo de aprendizagem. 
 

Face a essa realidade, o objetivo geral da primeira fase dessa 
pesquisa envolve o estudo do potencial do software educacional 
VisuAlg que pode apoiar o ensino da disciplina de Introdução à 
Programação, ministrada no primeiro ano do curso de Ciência da 
Computação. Assim, esse trabalho busca apresentar os resultados 
obtidos com a implantação do software na disciplina supracitada. 
Destaca-se, neste momento, que a seleção da ferramenta 
investigada neste estudo se deu em virtude não só de sua 
disponibilidade na literatura da área, mas, também, da 
oportunidade de uso para fins de testes e discussão. Vale ressaltar 
que serão consideradas outras ferramentas similares nas próximas 
etapas do projeto. 
 

2. SOFTWARE EDUCACIONAL NO 
ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 
Segundo [7], na formação superior em computação, linguagens de 
programação e compiladores são conteúdos de relativa dificuldade 
de compreensão, portanto, torna-se necessário o desenvolvimento 
de recursos midiáticos que possam apoiar o ensino desses temas 
visando amenizar esses processos tão complexos. Desta forma, 
este trabalho envolveu o estudo de um dos softwares disponíveis 
que podem auxiliar a aprendizagem da disciplina de Técnicas de 
Programação, a saber: VisuAlg [8]. 
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O ensino de programação tem sido considerado de difícil 
entendimento para os alunos, por isso, [8] aborda que o VisuAlg é 
um programa que possibilita o entendimento de algumas questões 
para a aprendizagem de disciplinas da área de programação. 

O VisuAlg é um ambiente de programação que possui um 
compilador e interpretador para um pseudocódigo procedural e a 
funcionalidade de examinar a eficiência de um algoritmo, 
verificando quantas vezes uma determinada linha de código foi 
executada [8]. 

Destaca-se que no ensino da disciplina de Programação, antes que 
o aluno tenha contato propriamente com uma linguagem de 
programação (C, Pascal, Java, entre outras), é interessante que 
aprenda a organizar um algoritmo e utilizar as estruturas de 
controle comuns à maioria das linguagens. Para tanto, é comum o 
uso de uma pseudo-linguagem, conhecida como linguagem 
algorítmica. Nesse sentido, o VisuAlg permite a simulação de 
algoritmos desenvolvidos em pseudocódigo, tornando possível 
executar implementações iniciais a fim de testar a lógica e a 
estrutura utilizada na resolução de problemas e, também, a 
automatização de testes de mesa em linguagem algorítmica. 

 
2.1 VisuAlg 
O compilador VisuAlg permite a criação de algoritmos em 
linguagem algorítmica utilizando os principais recursos para 
programação de algoritmos básicos. Com ele é possível 
desenvolver programas contendo variáveis básicas e compostas, 
estruturas simples e de repetição e subalgoritmos que simulam o 
uso de funções e procedimentos. O software VisuAlg se apresenta 
como uma ferramenta didática que usa o idioma português como 
base, facilitando a criação e a visualização de algoritmos, 
permitindo também a checagem de eventuais erros de lógica e 
digitação de maneira rápida e prática. Sua sintaxe se dá de forma 
intuitiva, usando comandos diretos e relacionados com sua real 
execução. Por exemplo, quando se deseja escrever algo na tela, 
usa-se o comando “escreva”. 

O trecho de código da Figura 1 ilustra a estrutura geral de um 
algoritmo escrito em linguagem algorítmica no VisuAlg.  

 
Figura 1. Estrutura Básica de um Algoritmo em VisuAlg. 

A Tabela 1 apresenta um resumo dos principais recursos 
disponível no VisuAlg, recursos esses, inclusos e necessários na 
maioria das linguagens de programação. 

Tabela 1. Principais recursos disponíveis no VisuAlg. 
Tipos de 
Dados Estruturas de Controle Avançado 

INTEIRO 
REAL 

CARACTERE 
LOGICO 

Condicionais: ESCOLHA e 
SE-ENTAO-SENAO 

De Repetição: REPITA, 
ENQUANTO E PARA 

Vetor, Matriz, 
Funções, 

Procedimentos e 
Recursão 

3. ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DE 
RESULTADOS 
 

O VisuAlg normalmente é utilizado nas primeiras semanas da 
disciplina anual de Técnicas de Programação da Universidade 
Estadual de Londrina para introduzir os conceitos iniciais de 
programação e algoritmos. Seu uso permite vantagens importantes 
no processo de ensino aprendizagem, tais como:  

(i) uso de uma linguagem clara: a abordagem dos conceitos 
iniciais de algoritmos e programação pode se tornar um 
processo complexo e desestimulante quando feita 
diretamente em uma linguagem de programação (C, 
Pascal, Java, entre outras). Isso porque as linguagens de 
programação utilizam comandos em inglês e são bem 
mais específicas do que um pseudocódigo. Com a 
possibilidade de executar algoritmos em uma linguagem 
mais clara e de fácil entendimento, espera-se que a 
aprendizagem inicial de programação torne-se mais 
rápida e eficaz;  

(ii) compilação de pseudocódigo: o uso de linguagem 
algorítmica tradicional (feita à mão sem o uso de um 
compilador) torna o ensino mais abstrato, lento e 
desanimador para o aluno. Com a possibilidade de 
executar o pseudocódigo, o aluno consegue agilizar o 
teste de seus algoritmos e visualizar seus resultados de 
maneira rápida e direta. 

Como o VisuAlg é um compilador educacional e não uma 
linguagem de programação real ele apresenta algumas 
desvantagens que podem interferir no processo de aprendizagem 
de um programador mais avançado, causando pequenas 
confusões, tais como:  

(i) uso do comando SE e FIMSE – em linguagens de 
programação reais, o uso das delimitações de início e 
fim de um comando condicional é claro e direto. No 
VisuAlg, dependendo do modo como for escrito pode 
apresentar problemas de compilação. A Figura 2 mostra 
um trecho de código que utiliza a estrutura SE-ENTAO-
SENAO. Na linha 4 da Figura 2, é utilizado um 
comando SE dentro do comando SENAO referenciado 
na linha 3. Nesse caso, o programa é compilado 
corretamente. Se o aluno colocar esse mesmo comando 
na mesma linha do comando SENAO, assim como 
indicado na Figura 3 o compilador apresentará um erro e 
não conseguirá executar o código;  

 
Figura 2. Uso correto da estrutura condicional em VisuAlg. 
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Figura 3. Uso incorreto da estrutura condiciona

 
ii) uso do comando PARA: o comando de re

assim como seu comando equivalente em
programação reais, possui intrínseco em
três funcionalidades – a inicialização d
controle, a condição de parada do 
incremento da variável de controle. Essa 
muito importante no comando, de modo 
tentar, por exemplo, inserir uma linh
incrementando a variável de controle,
algoritmo apresentaria problemas, 
incrementada duas vezes. A Figura 
exemplo incorreto do uso do comando P
VisuAlg deveria alterar a execução do al
como acontece nas linguagens de prog
porém o compilador VisuAlg simplesm
incremento adicional colocado erron
eventuais programadores iniciantes. O có
4 gera a mesma saída do código da Figu
deveria acontecer devido ao código incor
na Figura 4. 

Figura 4. Uso incorreto do comando PARA n

Figura 5. Uso correto do comando PARA no
 

A implantação do compilador VisuAlg ocorreu
Técnicas de Programação com 38 alunos do primeir
de Ciência da Computação. A turma avaliada é com
de alunos do sexo masculino e 11% do femin
estudantes estão na faixa etária dos 17 a 19 alunos
características avaliadas durante a implantação do c
considerada a opinião dos estudantes sobre que
design da interface, interação com o usuário, 
aplicação dos conceitos teóricos, confiabilidade e 
aprendizado do conteúdo. A pesquisa experimen
também se o estudante já possuía experiência
linguagem de programação e constatou que 32%
apresentavam uma noção de programação e 68%
experiência alguma. A Figura 6 ilustra a relação e
com e sem experiência e suas opiniões em relação 
uso do VisuAlg no processo de aprendizagem
linguagem algorítmica.  

 
 condicional em VisuAlg. 

mando de repetição PARA, 
uivalente em linguagens de 
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icialização da variável de 
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ens de programação reais, 
lg simplesmente ignora o 

ocado erroneamente por 
ciantes. O código da Figura 
digo da Figura 5 e isso não 
 código incorreto da linha 3 

 
PARA no VisuAlg. 

 
do PARA no VisuAlg. 

ocorreu na disciplina de 
os do primeiro ano do curso 
aliada é composta por 89% 

% do feminino; 95% dos 
 a 19 alunos. Dentre várias 
lantação do compilador, foi 
s sobre questões como o 

 o usuário, facilidade na 
iabilidade e a facilidade no 
a experimental considerou 

ência com alguma 
ou que 32% dos alunos já 

ação e 68% não possuía 
a a relação entre os alunos 
s em relação à facilidade de 

gem do conteúdo de 

Figura 6. Produtividade da questão
utilização do VisuAlg facilitou o se

linguagem algorítmic
 

Pode-se notar que dentre os alunos sem ex
de satisfação é superior ao dos alunos 
sentido, 81% dos alunos sem conhecimen
facilidade de aprendizagem dos conc
programação entre Totalmente e Muito S
reside no fato de que para o estudante qu
programação, rever os conceitos iniciai
processo cansativo e maçante, com ou s
auxiliá-lo.  

Dentre os alunos que já possuíam 
linguagem de programação, foram cit
conhecidas as linguagens C, C#, JAVA
Script e Pascal. 

Considerando o design da interface com o
investigado se os alunos acharam a inter
para desenvolver seus algoritmos. As resp
visualizadas na Figura 7. 

Figura 7. Considerações de Design da 
 

Essa questão apresentou resultados 
VisuAlg. Dentre os alunos pesquisado
design da interface do compilador com
restante dos estudantes considerou essa c
Regular. 

Outra questão considerada na pesquisa foi
usuário, buscando investigar se os 
conseguiram, por exemplo, definir de ma
do seu código o compilador sinalizou 
tabulação dos resultados desse quesito 
Figura 8. 
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ceitos iniciais do tema torna-se um 
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terface com o usuário do VisuAlg, foi 
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tmos. As respostas obtidas podem ser 

 
e Design da Interface do VisuAlg. 

 que favorecem o uso do 
 pesquisados, 79% classificaram o 
pilador como Excelente e Bom e o 
iderou essa característica como sendo 

 pesquisa foi sobre a interação com o 
gar se os usuários do VisuAlg 
efinir de maneira clara em que local 
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Figura 8. Característica “Interação com o U
 

Pode-se perceber que a maior parte dos entrevista
como Boa a característica “Interação com o Usuário

Considerando a opinião dos estudantes sobre a
visualização dos conceitos teóricos de linguagem al
uso do VisuAlg, pode-se observar pela Figura 9
maioria dos alunos classificou o compilador
satisfatória com Totalmente Fácil (24%) e Muito Fá

Figura 9. Característica “Facilidade de visual
conceitos teóricos”. 

 

Outro item analisado na pesquisa foi a con
compilador. Como já esperado, esse quesito result
menos satisfatórios (Figura 10) devido às qu
anteriormente sobre confusões geradas na sinta
comandos, como do PARA...FACA e do SE-ENTA

Figura 10. Nível de satisfação da confiabilidade
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ade de visualização dos 

 foi a confiabilidade do 
uesito resultou em valores 
vido às questões citadas 

das na sintaxe de alguns 
ENTAO-SENAO. 

 
nfiabilidade do VisuAlg. 

A avaliação final feita pelos estudante
contribuição do VisuAlg no ensino dos co
Linguagens de Programação obteve m
alunos com e sem experiência prévia com

Mesmo diante dos problemas apresentad
VisuAlg no ensino da disciplina Téc
demonstrou que o processo de aprend
conseguiu alcançar os objetivos esper
responsabilidade do professor da disci
pequenos problemas até que as correçõ
nova versão do software seja disponibiliza
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAI
Esta artigo visou analisar como o softwa
voltado ao ensino da disciplina de Programa
sala de aula para agilizar e facilitar 
aprendizagem. Com os resultados obtidos
alunos de Programação puderam aprender 
rápida e agradável os conceitos de algoritmo

O VisuAlg é um ambiente de programação
fácil de se trabalhar e torna mais rápido 
conceitos iniciais de programação, mesmo
As pesquisas iniciais desse projeto recomen
e teste para validação dos resultados obtido
projeto consistem em: i) ampliar a quanti
(alunos pesquisados) e ii) considerar outro
compiladores para o ensino introdutó
Programação. 
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ABSTRACT 
It is intended to present the results of utilization of activities of 
Reading and production of texts in networking. It is a field 
research which included students, teachers and pedagogues public 
schools. It was utilizes as instrument a didactic sequence through 
the Moodle platform. The research showed that the interaction of 
subjects with objects of learning and the interaction between the 
subjects, with priorities in the activities, motivated the reading and 
writing inside and outside the school. It was concluded that the 
intervention of the teacher of Portuguese Language in the 
activities in networking constitutes itself as one of the abilities of 
digital lettering which is emergent in Primary School. 

Keywords: Digital lettering. Reading and writing in 
networking. Didactic sequence. 

RESUMO 
Objetiva-se apresentar os resultados de uma pesquisa sobre leitura 
e produção de textos em rede. Trata-se de uma pesquisa de campo 
realizada em 2012, envolvendo alunos, professores e pedagogos 
de escolas de educação básica da rede pública, no Vale do Aço em 
Minas Gerais. Utilizou-se como instrumento uma sequência 
didática por meio da plataforma Moodle. A pesquisa revelou que a 
interação dos sujeitos com os objetos do conhecimento e a 
interação entre os sujeitos, priorizadas nas atividades, estimularam 
as práticas de leitura e escrita dentro e fora da escola. Concluiu-se 
que as intervenções do professor de língua portuguesa nas 
atividades em rede se constituem como uma das habilidades de 
letramento digital emergentes na educação básica.  

Palavras-Chave: Letramento digital. Leitura e escrita em 
rede. Sequência didática. 

1. INTRODUÇÃO 
Conforme Castells [2], as redes constituem a nova morfologia da 
organização social, sendo um conjunto de nós interconectado. O 
autor afirma, com propriedade, que as redes se constituem com 
estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da 
rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de 
comunicação. Os conectores são assim, os detentores do saber. 
Castells [2] usa a expressão ‘sociedade informacional’ para 
indicar uma forma específica de organização social em que a 
geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-
se as fontes fundamentais de produtividade e poder.  

O autor assegura que a presença na rede ou a ausência dela e a 
dinâmica de cada rede em relação às outras são fontes cruciais de 
dominação e transformação de nossa sociedade [2]. Por essa 
razão, considera-se que a escola está diante de um grande desafio 
que segundo Kenski [6], é o de viabilizar-se como espaço crítico 
em relação ao uso e à apropriação das tecnologias de comunicação 
e informação. A autora complementa, afirmando que para que 

todos possam ter informações que lhes garantam a utilização 
confortável das tecnologias de comunicação e informação é 
preciso um grande esforço educacional. Como as tecnologias 
estão permanentemente em mudança, o estado permanente da 
aprendizagem é consequência natural do momento social e 
tecnológico que vivemos. Dessa forma, essas alterações refletem-
se sobre as tradicionais formas pensar e fazer educação [6]. 

Isso tem revelado a necessidade de desenvolver novas habilidades 
e competências docentes e discentes. Aos docentes são necessárias 
novas formas de planejar, executar e avaliar práticas pedagógicas, 
aos discentes são necessárias novas habilidades para interagir com 
o objeto de conhecimento e com os sujeitos em rede. Nesse 
sentido, a ‘utilização confortável das tecnologias’ e as 
competências para comunicar dentro da rede, compartilhando os 
mesmos códigos de comunicação são, no entendimento desse 
trabalho, indissociáveis das competências de leitura e escrita 
em/na/da rede.  

Por essa razão, questionou-se nessa pesquisa: como utilizar as 
Tecnologias de Informação e Comunicação a fim de estimular a 
prática da leitura e escrita dentro e, principalmente, além do 
ambiente escolar? Os recursos das redes sociais, atrelados à 
atividade de produção textual colaborativa favorecem o domínio 
de diferentes gêneros textuais? Como orientar e envolver 
professores na busca de novas abordagens metodológicas para 
melhorar as capacidades de leitura e escrita dos alunos com o uso 
da rede?  

Nesse sentido, objetiva apresentar os resultados da pesquisa 
estratégia de aprendizagem em rede, que propõe o reconto da 
narrativa “Cinderela”, utilizando como instrumento uma 
sequência didática elaborada, implementada e avaliada, 
colaborativamente, por professores de Língua Portuguesa e 
pesquisadores. A referida pesquisa foi aplicada em três escolas da 
rede pública localizadas em dois municípios do Vale do Aço na 
região leste de Minas Gerais.  

2. LEITURA E ESCRITA NA SOCIEDADE 
DO CONHECIMENTO 

O termo sociedade do conhecimento utilizado, nesse trabalho 
significa, em sintonia com Castells [2], uma nova forma de 
configuração social para gerar, processar e disponibilizar e aplicar 
conhecimentos construídos pela humanidade.  Nesse sentido, 
reitera-se a importância de todos compartilharem “os mesmos 
códigos de comunicação” na sociedade do conhecimento. Kenski 
[6] dialoga com Castells [2] ao afirmar que a todo instante são 
criados novos produtos diferenciados e sofisticados. Segundo a 
autora a democratização do acesso a esses produtos e a 
consequente possibilidade de utilização dos mesmos se constitui 
em um grande desafio para a sociedade atual e demanda esforços e 
mudanças nas esferas econômicas e educacionais de forma ampla 
[6].  
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Na esfera educacional, antes de tudo, é preciso, conforme Kenski 
[6], dar ao professor tempo e oportunidades de familiarização com 
as novas tecnologias educativas para que ele possa conscientizar 
de suas possibilidades e seus limites. A autora enfatiza a 
necessidade de os cursos de formação de professores se 
preocuparem em lhes garantir novas competências para ser agente, 
produtor, operador e crítico das ‘novas educações mediadas’ pelas 
tecnologias de comunicação e informação, ao invés de usuário 
acrítico de programas e softwares pedagogicamente ruins e com 
conteúdos ‘aculturados’, ou seja, traduzidos e adaptados de outras 
realidades, produzidos e comercializados com baixa qualidade 
educativa[6].  

 Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de exercer as 
habilidades para leitura e escrita na rede, em rede, da rede. Assim, 
antes de tudo, é preciso saber ler a rede, ou seja, “farejar” a rede 
para selecionar o “trigo” do “joio”; para contrastar diversas fontes 
(imagéticas, principalmente, os ícones; textuais e hipertextuais e 
as fontes sonoras) de diversos suportes de veiculação, tendo a 
capacidade de analisá-las criticamente. Outra necessidade, seguida 
à leitura da rede, não menos importante do que essa, diz respeito à 
leitura e à escrita em rede. Para ler e escrever em rede, se faz 
necessário interagir com os objetos da rede e com os diversos 
sujeitos em rede, trocando informações, construindo 
conhecimentos colaborativamente e cooperativamente. E por fim, 
também, não menos importantes do as já apresentadas, é preciso 
ler e escrever na rede, ou seja, se faz necessário saber utilizar dos 
diversos recursos das mídias sociais para produção e leitura dos 
mais variados gêneros textuais. Com isso, torna-se imprescindível, 
além de fazer download, fazer o upload, ou seja, produzir material 
para a rede. 

Por essa razão se fazem necessárias estratégias pedagógicas que 
demandam habilidades de letrados digitais tanto de professores, 
quanto de alunos. Essa afirmativa é corroborada por Ferreira e 
Dias [5] quando asseguram que como objeto de conhecimento que 
é, a leitura precisa ser ensinada e aprendida, ou seja, o sujeito-
leitor precisa aprender a decodificar e a usar as estratégias que 
levam à compreensão e ao seu controle. Dantas [3] amplia as 
proposições de Ferreira e Dias [5] ao assegurar que para ser 
considerado como  sujeito que exercita plenamente seu 
conhecimento faz-se necessário que esse alguém saiba 'navegar' 
pelas mais diferentes formas de realização da escrita nos 
diferentes eventos comunicativos. Assim, deslocando as 
exposições de Dantas [3] e Ferreira e Dias [5] para o contexto da 
rede, pode-se afirmar que proporcionar oportunidades 
cuidadosamente estruturadas para os alunos desenvolverem as 
habilidades do letramento e um forte senso de ceticismo instruído 
é mais importante do que nunca, conforme afirma Snyder [9]. 
Essas, necessariamente, devem priorizar a interação, 
reconhecendo os interagentes, conforme afirma Primo [7], como 
seres vivos pensantes e criativos na relação. 

Xavier [12] corrobora essa afirmativa, assegurando, com 
propriedade, que os profissionais de educação e linguagem 
precisam desenvolver estratégias pedagógicas eficazes em seus 
mais variados espaços educacionais para enfrentar os desafios que 
estão colocados: alfabetizar, letrar e letrar digitalmente o maior 
número de sujeitos para atuar adequadamente no Século do 
Conhecimento.  

Sustentando-se nessas proposições, considera-se, nesse trabalho, o 
letramento digital do docente como uma das demandas da esfera 
educacional contemporânea. O Termo letramento digital é 

entendido, conforme afirma Soares [10] como um certo estado ou 
condição que adquirem os que se apropriam das tecnologias 
digitais de informação e comunicação e exercem práticas de 
leitura e escrita na tela, diferente do letramento dos que exercem 
práticas de leitura e escrita no papel [10].  O exercício de tais 
práticas de leitura e escrita na tela demanda, então, habilidades 
diferentes das exercidas no papel.  

Considera-se assim, que os professores com habilidade de 
letramento digital têm competências para elaborar, executar e 
avaliar atividades informatizadas de leitura e escrita em/na/da 
rede, visando, de forma cooperativa e colaborativa, o 
desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita dos alunos 
de diversos gêneros textuais nos variados suportes midiáticos. 

2.1. ATIVIDADES INFORMATIZADAS 
DE LEITURA E ESCRITA EM REDE 

Os recursos de comunicação e interação oferecidos pelas TICs, 
conforme Santarosa [8] têm permitido mediar estratégias 
pedagógicas que deslocam atividades de ensino aprendizagem que 
enfatizam a competitividade para uma dimensão muito mais 
cooperativa e colaborativa. A autora afirma que, ao possibilitar 
práticas de leitura e de autoria, uma hipermídia pode desenvolver 
e impulsionar importantes características humanas, tais como: 
capacidades de transmitir ideias; habilidades de abstração e de 
generalização; possibilidade de preservar experiências 
socioculturais, marco do desenvolvimento humano.   

Nesse sentido, há de se considerar que o educador precisa 
conhecer os recursos que o computador oferece, atrelando-os às 
estratégias pedagógicas adequadas às especificidades dos sujeitos-
aprendizes. Por essa razão, a presente pesquisa trata de utilizar 
uma sequência didática mediada e midiatizada como estratégia 
pedagógica para leitura e escrita em/na/da rede.  

3. TRAJETÓRIA DA PESQUISA 
Trata-se de uma pesquisa de campo, envolvendo cerca de 120 
(cento e vinte) alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, 5 
(cinco) professores de Língua Portuguesa e 2 (dois) pedagogos  de 
3 (três) escolas públicas -uma da rede municipal e duas da rede 
estadual - de municípios situados no Vale do Aço em Minas 
Gerais, em 2012. 

O instrumento de pesquisa constituiu-se de uma sequência 
didática - para desenvolver a comunicação, leitura e escrita em 
rede - mediada por meio da plataforma MOODLE (Modular 
Object- Oriented Dynamic Learning Environment ).  Dolz, 
Noverraz e Schnewly [4] definem sequência didática como um 
conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. A 
sequência didática leva os alunos à dominação dos gêneros 
textuais, a fim de que, se apropriem dela em sua vida escolar e 
social.  

Dessa forma, utilizou-se como instrumento, nessa pesquisa, uma 
sequência didática, explorando o gênero narrativo, com o conto 
Cinderela. As concepções da narrativa de Adam [1] nortearam a 
elaboração das atividades de escrita propostas na sequência 
didática aplicada. 

4. RESULTADOS 
Os dados da pesquisa revelaram que houve participação efetiva de 
toda a comunidade educativa envolvida na pesquisa no sentido de 
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criar oportunidades para o desenvolvimento de habilidades de 
letramento digital. As atividades realizadas dentro e fora do 
ambiente escolar se efetivaram a partir do envolvimento de 
secretários municipais de educação, da Superintendência Regional 
de Ensino do Vale do Aço, diretores e coordenadores de Língua 
Portuguesa das escolas envolvidas na pesquisa. 

Nos encontros presenciais com os professores de Língua 
Portuguesa, pedagogos das escolas envolvidas na pesquisa, foram 
apresentados para apreciação e avaliação (i) o Material de Apoio - 
hipertexto, com links internos e externos para várias versões de 
Cinderela no mundo, vídeos, contos e lendas dos países de Língua 
Portuguesa, sites oficiais dos países de Língua Portuguesa; (ii) a 
primeira versão de uma proposta de sequência didática e (iii) as 
salas de aula na plataforma Moodle.  Nesses encontros, 
simultaneamente, foram realizadas leituras e discussões sobre 
letramento digital, sequência didática e leitura e escrita em rede, 
se constituindo, assim, em  oportunidades de formação continuada 
para planejamento, elaboração, aplicação e avaliação das 
atividades colaborativas de leitura e escrita em rede, no processo 
de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. As atividades 
propostas na referida sequência didática, foram compartilhadas e 
comentadas com demais educadores da rede municipal.  

Muito bacana o ambiente para leitura, escrita e 
comunicação. Comentei com a coordenadora de 
português que se interessou muito pelo projeto. Ela 
gostaria de conhecer o ambiente para leitura, escrita e 
comunicação e participar dos encontros do projeto. 
Professora coordenadora de informática na educação da 
Rede Municipal (Enviado por email). 

Esses dados revelaram que os encontros promoveram novos 
olhares sobre as atividades de leitura, de escrita e de comunicação, 
com o uso dos recursos da rede, no processo de ensino e de 
aprendizagem de Língua Portuguesa na rede publica de educação. 
Assim, para a primeira questão levantada na pesquisa: “Como 
orientar e envolver professores na busca de novas abordagens 
metodológicas para melhorar as capacidades de leitura e 
escrita dos alunos com o uso da rede?”, esses resultados 
indicam, em sintonia com Kenski [6], que dar ao professor tempo 
e oportunidade de familiarização com as novas tecnologias 
educativas é de fundamental importância para o planejamento, a 
execução e avaliação das atividades de leitura e escrita em rede.  
Considera-se, que os professores se preocuparam em desenvolver 
novas competências para ser agente, produtor, operador e crítico 
das novas educações mediadas pelas tecnologias eletrônicas de 
comunicação e informação ao invés de usuário acrítico de 
programas e Softwares pedagogicamente ruins e com conteúdos 
‘aculturados, produzidos e comercializados com baixa qualidade 
educativa [6]. 

Entretanto, deve-se ressaltar que nem todas as escolas que 
participaram de estudos iniciais (sete escolas) e, que se 
interessaram no desenvolvimento da pesquisa, deram 
continuidade aos trabalhos. Os fatores referentes aos recursos 
tecnológicos disponíveis nessas escolas, bem como a carência 
financeira para deslocar da escola de origem à escola ofertante da 
pesquisa, que tornou disponíveis os laboratórios de informática, 
justificaram a desistência no prosseguimento dos trabalhos. Esses 
dados revelam que ainda há uma enorme carência de recursos 
tecnológicos nas escolas da educação básica da rede pública dos 
municípios envolvidos na pesquisa. 

Para a questão “Como utilizar as Tecnologias de Informação e 
Comunicação a fim de estimular a prática da leitura e escrita 
dentro e, principalmente, além do ambiente escolar?” ficou 
constado que as atividades leitura da rede, para selecionar textos 
imagéticos, sonoros e fílmicos de diversos suportes de veiculação; 
as atividades de leitura e escrita em rede, interagindo com os 
objetos da rede e com os sujeitos em rede, trocando informações, 
construindo conhecimentos colaborativamente e, também, as 
atividades de leitura e escrita na rede, realizadas pelos professores 
e pesquisadores, para produções relativas ao Material de apoio, 
fóruns e oficinas motivaram a leitura e a escrita dos mais variados 
gêneros textuais, promoveram habilidades de letramento digital 
tanto nos docentes quanto nos discentes.   

Os dados coletados por meio da ferramenta Relatórios da 
plataforma Moodle,também, revelaram que as atividades 
disponibilizadas na plataforma e mediadas pelos professores 
envolvidos na pesquisa estimularam as práticas de leitura e escrita 
em/da/na rede dentro e fora do ambiente escolar. Foram 
registrados  429 (quatrocentos e vinte e nove) registros referentes 
à leitura do Material de Apoio por duas escolas da rede estadual 
envolvidas na pesquisa, sendo (i) uma turma de 80 (oitenta) 
alunos, mediada por duas professoras de Língua Portuguesa e uma 
turma de 35 (trinta e cinco) alunos, mediada por uma professora 
de Língua Portuguesa com a colaboração de uma pedagoga.   
Quanto à rede municipal, os dados registrados foram: 239 
(duzentos e trinta e nove) registros referentes à leitura do Material 
de Apoio de uma turma 45 (quarenta e cinco) alunos, mediados 
por uma professora pedagoga que ministra aulas no laboratório de 
informática. Os dados apresentados ratificam que as TICs têm 
permitido, conforme afirmou Santarosa [8] mediar propostas 
pedagógicas que deslocam atividades de ensino aprendizagem que 
enfatizam a competitividade para uma dimensão muito mais 
cooperativa e colaborativa. A participação ativa nos fóruns Papo 
de leitura e Moçambique, por alunos e professores, também, 
ratifica a proposição da autora sobre o desenvolvimento de 
atividades colaborativas e cooperativas por meio das TICs.  

Já para a questão “Os recursos das redes sociais, atrelados à 
atividade de produção textual colaborativa favorecem o 
domínio de diferentes gêneros textuais?” as produções 
elaboradas com o uso dos recursos das redes sociais – facebook, 
fóruns e e-mail – atrelados às oficinas propostas na sequência 
didática aplicada, também se apresentaram como favoráveis à 
produção ou promoção de habilidades necessárias aos alunos para 
o domínio de gêneros e das situações de comunicação. Isso 
porque as produções textuais socializadas e discutidas nos fóruns 
revelaram que as etapas das sequências narrativas - situação 
inicial - complicação – desfecho - situação final – foram  
enriquecidas com características detalhadas das personagens, do 
local onde se desenrolavam as ações, das tensões que prendiam a 
atenção do leitor  e  da sua situação final bem delineada. 
Entretanto, as versões completas e finais das produções textuais 
do gênero narrativo proposto – reconto de Cinderela – não foram 
finalizadas por todas as escolas envolvidas na pesquisa, conforme 
relatos da Pedagoga e dos professores enviados por meio da 
plataforma Moodle: 

Foram feitos vários esforços no sentido de executar o 
projeto proposto, porém, só foi possível alcançar parte dos 
objetivos, entretanto houve avanços significativos, pois é 
preciso considerar o fato que apenas dois alunos têm 
acesso à internet no ambiente doméstico. Sou grata por ter 
a oportunidade de participar deste projeto, certamente 
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servirá de parâmetros para ações futuras na área 
pedagógica especificamente nas ações voltadas para 
inclusão digital. 

Pedagoga escola rede municipal 

Assim, os dados referentes ao reconto de Cinderela e os relatos 
dos professores revelaram que para responder à questão “Até que 
ponto o uso de uma sequência didática mediada e midiatizada 
poderá influenciar na produção ou promoção de habilidades 
necessárias aos alunos para o domínio dos gêneros e das 
situações de comunicação de alunos do 6.º e 7.º anos? “, se 
fazem necessários mais estudos e discussões em torno das 
competências de letramento digital docente, principalmente no 
que diz respeito às habilidades para interagir e colaborar em rede; 
a promoção do acesso aos recursos digitais dentro e fora da sala 
de aula; disponibilidade de tempo para o docente dedicar às 
atividades virtuais, principalmente, nas análises das produções 
postadas nos fóruns para avaliar o desenvolvimento das 
capacidades de escrita dos variados gêneros e proposição de 
atividades de intervenção.   

Considera-se que a pesquisa promoveu mudanças significativas 
nas posturas pedagógicas de coordenadores e professores de 
Língua Portuguesa para o uso dos recursos das TICs na promoção 
das habilidades de leitura e escrita dos alunos.  Isso pôde ser 
constatado no interesse dos professores em dar continuidade nas 
atividades propostas na pesquisa, na manifestação dos professores 
quanto ao interesse de continuar utilizando a sala de aula virtual 
para novas propostas, levantando, inclusive e as condições 
necessárias para a hospedagem do programa nas escolas em que 
atuam.  

5. CONCLUSÕES 
Conclui-se com a pesquisa que as intervenções do professor de 
língua portuguesa nas atividades de leitura e escrita em rede se 
constituem como uma das habilidades de letramento digital 
emergente nas instituições de educação básica. As atividades 
midiatizadas e mediadas, como as propostas na pesquisa, 
contribuem para garantir novas competências para o professor se 
tornar agente planejador, propositor, mediador e avaliador de 
atividades de aprendizagem informatizadas de Língua Portuguesa. 
Essas atividades contribuem também para o desenvolvimento das 
capacidades de leitura e escrita dos alunos em/na/da rede uma vez 
que favorecem a interação dos sujeitos com o objeto de 
aprendizagem e a interação entre os sujeitos.  

Conclui-se, ainda, que o uso de uma sequência didática atrelada 
aos recursos de interação comunicação oferecidos pelas TICs 
(hipertexto - imagens, vídeo, som, imagens- fóruns, facebook, 
email), veiculada pela plataforma Moodle, mediada pelo professor 
de Língua Portuguesa se constitui como uma estratégia para 
estimular a prática de leitura e escrita dentro e, principalmente, 
além do ambiente escolar.   

E, por fim, que se fazem necessárias novas pesquisas sobre a 
integração das tecnologias digitais de informação às práticas de 
leitura e escrita em rede, em função das habilidades do letramento 
digital emergentes. 
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ABSTRACT 
The game is a way that may be used to promote education, 
knowing about this potential and eagerness of the youth from the 
information society for news about three-dimensional worlds, this 
papers introduces the Sloodle: a virtual environment for teaching 
and learning in three dimensions, using as a base Moodle (virtual 
Learning Environment) and Second Life (virtual world game) to 
promote education. We conducted a case study at a university in 
Belo Horizonte - MG in order to verify the applicability of this 
system. Students felt much more interested in the discipline where 
the study was being conducted, but many difficulties were 
encountered in the process of installation, configuration and use 
of the system. 
 
RESUMO 
O jogo, é um meio que pode ser utilizado para se promover 
educação, sabendo deste potencial e da ânsia por novidades e 
mundos tridimensionais dos jovens da chamada “sociedade da 
informação”, este artigo apresenta o Sloodle: um ambiente virtual 
de ensino aprendizagem em três dimensões, que utiliza como base 
o Moodle (ambiente virtual de aprendizagem) e o Second Life 
(jogo de mundo virtual) para promover a educação. Foi realizado 
um estudo de caso em uma universidade de Belo Horizonte – MG 
com o intuito de verificar aplicabilidade deste sistema. Os 
estudantes se sentiram muito mais interessados pela disciplina 
onde o estudo estava sendo realizado, mas muitas dificuldades 
foram encontradas no processo de instalação, configuração e 
utilização do sistema.   

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 
Science Education – information systems educaion. 

Palavras Chaves 
Sloodle, Second Life, Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
Tridimensional, Jogos, Educação, Moodle. 

1. INTRODUÇÃO 
Dando continuidade a um estudo anterior, Sloodle: Ambiente 
virtual 3D de ensino aprendizagem, que visou avaliar a 
configuração e a instalação do Sloodle em um ambiente real além 
de testar sua viabilidade de aplicação, este trabalho surge com o 
interesse de demonstrar a aplicabilidade do Sloodle. 
Convivendo com o mundo moderno somado a recorrente e cada 
vez maior falta de tempo, acesso e comunicação entre docentes e 
discentes, sejam por questões de disponibilidade ou de condições, 
a educação a distância surgiu com o intuito de preencher esta 

lacuna e promover a educação, permitindo ao discente gerenciar 
seu tempo de estudo e ao docente tornar-se orientador/gestor da 
vida acadêmica do discente através de plataformas como por 
exemplo o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
Segundo [9] nesse sentido, os AVAs são TIC (Tecnologias da 
Informação e Comunicação) com potenciais pedagógicos a ser 
integrados nas práticas de ensino e de aprendizagem por ofertarem 
variadas ferramentas a serem utilizadas em práticas educacionais. 
Com o intuito de aproximar as pessoas, promover uma 
colaboração conjunta, aumentar a qualidade e o nível de 
interação, foi desenvolvida a plataforma Sloodle, para colocar a 
educação a distância em um ambiente tridimensional utilizando a 
plataforma de EAD Moodle e plataforma tridimensional de vida 
virtual Second Life. 
Segundo [9] diversas empresas como IBM, NMC, Universidade 
do Porto, Universidade de Aveiro, Bradesco, entre outras estão 
investindo no ensino a distância utilizando o Second Life como 
plataforma. Este é o caminho galgado nas três dimensões, imergir 
o personagem extraindo o máximo desta forma de interação.  
Este artigo se propõe a fazer três principais contribuições: 
Realizar um estudo de caso da ferramenta Sloodle, identificar 
possíveis vantagens e desvantagens com o uso desta ferramenta e 
contribuir com o avanço de estudos nas áreas de educação a 
distância. 

2. MOODLE 
O Moodle (modular object-oriented dynamic learning 
environment) foi criado em 1999, com sua primeira versão do cuja 
base pedagógica é a abordagem social-construcionista da 
educação [2]. Atualmente, na versão 2.5.2, com milhares de 
utilizadores e developers, e traduzido para mais de 73 línguas, o 
Moodle tem-se revelado um importante AVA devido à 
flexibilidade, valor educativo e facilidade de utilização graças à 
interface simples e amigável, mesmo para os utilizadores menos 
experientes. 
Segundo [10] a proposição de práticas pedagógicas para o 
desenvolvimento de comunidades virtuais contribui para a 
construção de ações colaborativas, cooperativas e construtivistas. 
Pois passa pela concepção do pensamento sistêmico, onde 
“identifica-se como algo maior do que o somatório de suas 
relações individuais e estabelece um compromisso de longo prazo 
com o bem-estar. 
Segundo [6] o Moodle, como plataforma de gestão do 
ensino/aprendizagem, facilita a interação professor–aluno bem 
como a apresentação, entrega e correção de trabalhos em ambiente 
de sala de aula virtual (disponível em qualquer momento, e 
potencialmente em qualquer local, através da internet). 
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3. JOGOS DIGITAIS 
Segundo [5] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, 
exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de 
espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da vida cotidiana 
Segundo [4] jogos educativos podem facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem e ainda serem prazerosos, interessantes e 
desafiantes. O jogo pode ser um ótimo recurso didático ou 
estratégia de ensino para os educadores e também ser um rico 
instrumento para a construção do conhecimento.  
Ainda segundo [4] hoje em dia se encontram muitos jogos 
educativos e cabe ao educador selecionar e avaliar esses, 
buscando utilizá-los da melhor forma possível. Esses podem ser 
mais um dos agentes transformadores da educação, mas vai 
depender muito da forma como serão utilizados e explorados. Os 
educadores têm papel fundamental, pois é através do contexto, 
reflexão crítica e intervenções que os jogos educativos vão 
contribuir para o desenvolvimento dos educandos e a construção 
da aprendizagem. 

4. SECOND LIFE 
Segundo [11] o Second Life teve sua primeira versão lançada ao 
ar em 2003, com somente 16 servidores e 1000 usuários, esta 
marca hoje está atualizada em 3000 servidores e perto de 5 
milhões de usuários registrados no mundo. 
O Second Life imita o mundo real, consiste em regiões, pessoas 
reais, imergidas em um contexto virtual, utilizando avatares em 
uma plataforma instalada nos computadores utilizados por cada 
pessoa, facilitando o processo de interação, comunicação e 
aproximação nestes meios. [11] 
Segundo [9] a maneira mais simples de comunicação entre os 
avatares no Second Life ocorre através de chats, que podem 
incluir texto e voz. A combinação adequada e planejada entre 
texto e voz é um dos recursos mais poderosos oferecidos pela 
ferramenta. Um professor pode, por exemplo, falar enquanto os 
alunos digitam comentários e perguntas; e os chats podem ser 
gravados, para estudo assíncrono. 
Segundo [1] Second Life está provando ser ideal para aqueles que 
estudam a distância e a entrada no mundo virtual parece ser 
inovador, em grande nível, provando ser um método popular de 
muita interação. O potencial de aprendizagem no Second Life é 
também uma grande promessa educacional.  

5. SLOODLE 
É uma plataforma desenvolvida para a realização de aulas em 
ambiente virtual, tridimensional, à distância. Isto é: fazer com que 
o aluno sinta-se presente na aula quase como uma aula presencial. 
Segundo [12] o Sloodle (Simulation Linked Object Oriented 
Dynamic Learning Environment) é um projeto livre, que contém 
vários usuários virtuais utilizando uma junção do jogo virtual 
Second Life com a ferramenta de educação a distância Moodle. 
Segundo estudo realizado em 2009, existem mais de 7 idiomas 
para suporte/documentação, 111 vídeos no YouTube 
mencionando o Sloodle, 168 Sloodle _News seguidores no 
Twitter, 1.256 membros no grupo do Sloodle no Second Life, 
5.563 visitas mensais no site do Sloodle, 6.084 contas registradas 
e 68.600 pesquisas no google pelo termo. [7]. Estes números já 

estão atualizados em 2013, atingindo marcas de grande escala no 
mundo de três dimensões. 
O Sloodle na prática é: jogar o Second Life em uma região/mapa 
de sala de aula, sendo este mapa vinculado a uma disciplina no 
Moodle, o que gera toda a documentação da aula. O Sloodle 
adiciona ao Second Life objetos existentes em uma sala de aula 
real como cadeiras, quadros, salas entre outros. Gera também 
interações existentes em um ambiente de aprendizagem presencial 
como: quiz, provas, perguntas e respostas, avatar levantando o 
dedo entre outras formas.  

 
Figura 1. Sloodle na prática. 

 

6. METODOLOGIA 
Esta pesquisa foi realizada através de um estudo de caso dentro de 
uma universidade localizada em Belo Horizonte - MG, Brasil, em 
uma turma do curso de Sistemas de Informação na disciplina de 
Teoria Geral de Sistemas. 

Segundo [13] afirma que "o estudo de caso é uma inquirição 
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 
um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o 
contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 
evidência são utilizadas". Esta definição, apresentada como uma 
"definição mais técnica" por [14], nos ajuda, segundo ele, a 
compreender e distinguir o método do estudo de caso de outras 
estratégias de pesquisa como o método histórico e a entrevista em 
profundidade, o método experimental e o survey.  

O experimento foi conduzido com a turma do 1º período do curso, 
pois assim a pesquisa se tornou mais homogênea com perfis 
diferenciados de conhecimento em informática e atingindo o 
público alvo: os novos jovens com acesso ao ensino superior. A 
pesquisa contou com 50 alunos nos quais somente 30 
participaram das atividades propostas. Ficou disponível para a 
pesquisa 1 professor e 1 monitor orientador visando o 
esclarecimento de dúvidas nos fóruns e atividades dentro do 
AVA. 

Durante 1 mês, com 3 atividades em 3 níveis distintos, foi 
aplicado o acesso e a condução da plataforma. Os resultados 
foram extraídos de forma empírica sob observação do 
pesquisador, quantitativa e qualitativa através de questionários 
utilizando perguntas do tipo discursivas e perguntas no formato de 
escala likert.  
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Dentro da proposta do trabalho de avaliar a ferramenta Sloodle, o 
seu funcionamento, sua aplicabilidade e o interesse dos docentes e 
discentes nesta ferramenta, o artigo apresenta as seguintes 
questões e respostas como resultado deste artigo. 
No início da proposta, os alunos demonstraram muita excitação 
com a informação de se utilizar um jogo para realizar a interação 
na disciplina. Alguma frustação foi percebida devido as 
dificuldades e as diversas incompatibilidades surgidas ao longo da 
instalação e da configuração do Sloodle, esta configuração seguiu 
passos de trabalhos anteriores e de tutoriais disponíveis no site da 
ferramenta. Depois de certa dificuldade os alunos passaram a 
interagir e a usar o Sloodle com maior frequência podendo então 
estarem aptos a responder as seguintes questões do estudo de 
caso: 

 
Figura 2. Quão fácil foi o uso da ferramenta Sloodle? 

 
Diante das dificuldades encontradas na instalação do uso, 
esta questão se mostra pertinente, onde 34% dos discentes 
demonstraram um grau médio de satisfação com a 
usabilidade do sistema, demonstrando certa dificuldade 
com o uso da ferramenta. 

 
Figura 3.  Houve maior interesse no estudo da disciplina 

com o Sloodle? 
 
Outro fator importante de verificação foi: é possível despertar 
maior interesse através de jogos e realidade aumentada com 
os alunos? E isto foi comprovado neste estudo de caso onde 
50% dos alunos se sentiram muito mais interessados na 
disciplina utilizando o Sloodle do que de forma tradicional. 

 
Figura 4. Houve maior interação entre você e seus colegas 

de classe através do Sloodle? 
 
A interação entre os alunos é outro fator a ser comprovado 
por estudos utilizando AVA’s e plataformas de três 
dimensões. O estudo de caso comprovou isto onde 34% dos 
alunos definiram que a interação foi muito maior quando se 
utilizou o Sloodle enquanto só 0,6% relataram ter tido muito 
pouca interação com outros usuários.  
Notou-se através da observação do docente a existência de 
um pequeno grupo nomeado como “leitores” que apesar de 
estarem incluídos no processo não realizaram a interação 
como da forma prevista e não responderam a todas as 
atividades. 
Dentre a pesquisa qualitativa realizada, podemos destacar os 
seguintes pontos: 

• A interação entre os sujeitos envolvidos ultrapassou os 
limites das salas de aulas, aproximou os indivíduos e 
aumentou a transmissão do saber 

• Os estudantes sentiram-se pressionados a realizar as 
atividades, cobrados como deveriam ser e houve 
necessidade de reorganização do tempo dedicado a 
disciplina. 

• Os desafios encontrados pelos estudantes na disciplina 
fizeram os ter mais vontade de aprender. 

• Houve um grande prazer por parte dos discentes na 
exploração dos recursos tecnológicos do sistema e na 
interação virtual 

• A interação se deu de forma dialogada e não 
hierarquizada 

• A experiência provocou tanto nos professores quanto nos 
estudantes uma reflexão sobre o processo de ensino-
aprendizagem 

• Os discentes demonstraram excitação com o uso de 
tecnologias e se mostraram mais interessados em 
progredir no curso de Sistemas de Informação para 
descobrir mais sobre a tecnologia. 

• Alguns dos discentes indicaram algumas dificuldades 
com o processo, mas não temeram pela tecnologia e 
enfrentaram as barreiras.  

• O docente pode aplicar metodologias lúdicas de ensino, 
com quis interativo, atividades de exploração despertando 
o conhecimento lógico de sistemas nos discentes. 
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• As desvantagens mais citadas foram de infraestrutura, 
dificuldades de conexão e de hardware para uso do 
sistema 

• O contexto colaborativo gerou maior inclusão social e 
relacionamentos dentro da classe de alunos. 

8. CONCLUSÃO  
O Sloodle apresentou ferramentas interessantes tanto ao 
corpo docente quanto ao discente, otimizando processos, 
despertando interesse nos alunos quanto ao aprendizado e 
fazendo o que se propõe: adaptar-se à realidade deste novo 
perfil de aluno que surge a partir dos anos 2000. Conforme 
[3] em cinco anos, a Internet 3D será tão importante para o 
trabalho quanto a web é hoje. Profissionais de gestão da 
informação e do conhecimento devem começar a investigar e 
experimentar com mundos virtuais.”  

Os mundos de três dimensões como o Second Life podem ser 
considerados como redes sociais em três dimensões onde as 
pessoas podem criar comunidades colaborativas, criar e editar 
objetos como uma wiki tridimensional. [8], onde o Sloodle 
realiza essa interatividade com o Moodle visando promover a 
educação. 

A comprovada qualidade deste estudo de caso e o sucesso 
com os discentes e docentes no experimento desta ferramenta 
só fortalecem o dito pelos autores, é preciso experimentar no 
mundo de três dimensões e saber utiliza-lo. A ferramenta é 
uma tecnologia e não um rival. As TICS estão disponíveis e 
devem ser aprimoradas visando a qualidade da educação, com 
os recursos tecnológicos existentes surgem diversas 
oportunidades e fontes de conhecimento além das mudanças 
que estão acontecendo e estão por acontecer neste processo 
de ensino aprendizagem 

Apesar de toda a qualidade encontrada com o Sloodle e o 
processo de ensino aprendizado através dele, há de se 
considerar as configurações mínimas exigidas tanto a nível de 
hardware, acesso à internet e características físicas, quanto a 
nível de conhecimento prévio, facilidade de interação com 
computador entre outros fatores. 

. 
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ABSTRACT 
This paper presents an implementation of the use of robotic 
artifacts as a pedagogical resource in the teaching-learning, with 
the focus on the use of Educational Robotics in mathematics 
education. This work was developed using the Lego Mindstorms 
NXT kit with students from middle Integrated Technical Federal 
Institute of Education, Science and Technology of Amapá - IFAP/ 
Campus Macapa. The ultimate goal of the activities is to check if 
and how the practice of Robotics Teaching aids in the teaching of 
mathematics. 
 
RESUMO 
Este artigo apresenta uma implementação do uso de artefatos 
robóticos como recurso pedagógico no processo de ensino-
aprendizagem, tendo como enfoque o uso da Robótica Pedagógica 
no ensino da Matemática. Este trabalho foi desenvolvido 
utilizando o kit Lego Mindstorms NXT com alunos do curso 
médio técnico integrado do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP/Câmpus Macapá. O 
objetivo final das atividades é verificar se e como a prática da 
Robótica Pedagógica auxilia no ensino da Matemática. 
Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer and Education]: Computer Uses in Education 
– collaborative learning. 

Termos Gerais 
Experimentation, Human Factors, Verification. 

Palavras chaves 
Robótica Pedagógica; Ensino-aprendizagem; Educação 
Matemática. 

1. INTRODUÇÃO 
A Robótica no contexto educacional é denominada Robótica 
Pedagógica e, segundo Gomes [1] Além de envolver 
conhecimentos básicos de mecânica, cinemática, automação, 
hidráulica, informática e inteligência artificial, envolvidos no 
funcionamento de um robô, são usados recursos pedagógicos para 
que se estabeleça um ambiente de trabalho escola agradável. Aí se 
simula uma série de acontecimentos, muitas vezes da vida real, 
com alunos e professores interagindo entre si, buscando e 
propiciando diferentes tipos de conhecimentos, inclusive e 
principalmente a matemática.  
 
A prática da Robótica Pedagógica envolve um processo de 
motivação, colaboração, construção e reconstrução e permite o 
desenvolvimento do pensamento crítico e de habilidades para 
resolver problemas. Ela aborda aspectos do ensino STEM 
(Science, Technology, Engineering, Math) de forma prática o que  

 
 
promove a compreensão de habilidades. Proporciona aos alunos a 
oportunidade de projetar, construir, experimentar, solucionar 
problemas e aprender com seus erros.  
 
Entre as várias características que lhe são atribuídas, realça-se a 
sua adequação a uma aprendizagem baseada na resolução de 
problemas concretos cujos desafios criados promovem o 
raciocínio e o pensamento crítico elevando também os níveis de 
interesse e motivação dos estudantes por matérias do currículo do 
ensino regular, inseridos neste contexto o ensino/aprendizagem da 
Matemática.  
 
A utilização de robôs como mediador para construção do 
conhecimento não é a1go recente. O grande precursor desta 
atividade foi Seymourt Papert, pesquisador do Massachussetts 
Institute of Technology. Seus trabalhos acerca da robótica na 
educação começaram na década de 1960 quando também nascia o 
construcionismo que embora tenha semelhanças com o 
construtivismo de Piaget, vai além, segundo Papert [2]. 
 
Para Pereira [3] a palavra com v exprime a teoria de que o 
conhecimento é construído pelo aprendiz e não fornecido pelo 
professor. A palavra com n exprime a ideia mais avançada de que 
isso acontece quando o aprendiz está envolvido no ensino do 
computador na construção de alguma coisa externa ou pelo menos 
partilhável: um castelo de areia, uma máquina, um programa de 
computador, um livro. 

 
Seymour Papert é um dos maiores visionários do uso da 
tecnologia na educação. Em 1980 ele lançou o livro Mindstorms: 
Children, Computers and Powerful Ideas  (Tempestade da Mente: 
Crianças, Computadores e Idéias Poderosas), no qual mostrava 
caminhos para utilização das máquinas no ensino.  
 
Papert é matemático, Ph.D, diretor do grupo de Epistemologia e 
Aprendizado do MIT e um dos fundadores do MIT Media Lab, 
onde continua pesquisando. Hoje Papert é considerado o maior 
especialista do mundo sobre como a tecnologia pode proporcionar 
novas maneiras de aprender. 
 
Com a ideia de utilizar a tecnologia como mecanismo para o 
ensino e aprendizagem Papert e seu grupo de pesquisa do MIT, 
com o apoio da Empresa Lego, desenvolveram o kit de Robótica 
Pedagógica Lego Mindstorms. Para a realização deste trabalho foi 
utilizado o kit Lego Mindstorms NXT 2.0 que é constituído de 
componentes para processamento e transmissão de dados, 
atuadores, sensores, peças para conexão e transmissão de 
movimento. A escolha desse recurso ocorreu devido à facilidade 
de manuseio. Outro fator importante é o encapsulamento de 
conceitos científicos que não precisam ser abordados ao se 
construir um protótipo.  
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Com o kit de Robótica Pedagógica Lego Mindstorms os 
estudantes podem construir e programar protótipos para planejar, 
testar e modificar sequências de instruções de uma variedade de 
comportamentos da vida real. Robótica é uma forma interessante 
de trazer a ciência, tecnologia, engenharia e matemática para a 
sala de aula. 

2. SOBRE A ROBÓTICA PEDAGÓGICA 
A Robótica Pedagógica consiste na aprendizagem por meio da 
montagem de sistemas constituídos por robôs. Esses dispositivos 
autômatos passam a ser artefatos cognitivos que os alunos 
utilizam para explorar e expressar suas próprias ideias, ou “um 
objeto-para-pensar-com”, nas palavras de Parpert [4]. O emprego 
da robótica em ambientes educacionais vem demonstrando ser 
uma ferramenta adequada para o desenvolvimento de atividades 
que envolvam criação, planejamento além de fazer interagir  
diferentes área do conhecimento. 
 

3. PLATAFORMA LEGO MINDSTORMS 
A tecnologia Lego Mindstorms foi desenvolvida em parceria da 
empresa Lego com Massachusetts Institute of Technology com o 
objetivo de atender a educação tecnológica. A plataforma Lego 
Mindstorms permite a construção de protótipos para testes em 
diferentes configurações, de modo a motivar os estudantes para a 
estudo de conceitos e aquisição de novos conhecimentos baseados 
na técnica de prototipagem. 
 
O kit Mindstorms NXT é constituído por um conjunto de peças de 
plástico da linha tradicional e da linha technic da Lego, motores e 
sensores controlados por um processador programável - NXT 
Brick [5].  
 
O NXT Brick, ilustrado na Figura 1, é o dispositivo programável 
que atua como unidade de controle central do kit Mindstorms. 
Transforma modelos mecânicos em robôs e controla suas ações. O 
NXT Brick amplia as possibilidades de uso do kit, permitindo aos 
alunos construir não apenas as estruturas e mecanismos, mas 
também desenvolver conhecimentos e técnicas baseadas no 
comportamento de sistemas de controle. 
 

 
Figura 1. Bloco lógico NXT Brick do Lego Mindstorms. 

 
O NXT possui quatro entradas (numeradas com números de 1 a 4) 
e três saídas (indicados com letras de A até C), isso significa que 
os blocos NXT podem coletar informações do ambiente, através 
de quatro sensores, e pode acionar três dispositivos de servo 
motor. Os sensores disponíveis no Lego Mindstorms são os 
sensores de toque, de intensidade luminosa, ultrassônico, 
conforme ilustrado na Figura 2. No entanto, é possível obter 
sensores adicionais para conectar no NXT Brick, tais como 

sensores de temperatura e de som, explorando as potencialidades 
deste kit de robótica. 
 

 
Figura 2. Sensor ultrassônico, sensor de intensidade luminosa, 

sensor de toque e motor da plataforma Lego Mindstorms. 
 
Sendo uma ferramenta largamente utilizada no mundo, um 
conjunto de informações importantes está disponível para 
experimentar e desenvolver aplicações usando a robótica Lego 
Mindstorms, além disso, tem-se também material disponível que 
servem de apoio para educadores e pesquisadores que gostariam 
de usar Mindstorms para fins educacionais [6]. Outras referências 
que abordam de forma mais investigativa também estão 
disponíveis Bagnall [7]. 
 
A programação do NXT pode ser executado dentro do ambiente 
de programação Robotic Invention System - RIS, que é uma 
ferramenta de programação gráfica fornecida pela Lego. 
 
A linguagem RIS de programação gráfica consiste em blocos 
funcionais que estão organizados para a construção da 
programação. O programa de controle é composto por um 
conjunto de blocos maiores que agem como macros, ou seja, 
contém sub-blocos, cada um executando uma tarefa de controle 
específica. Por exemplo, blocos pré-definidos para mover o robô 
para frente por algum tempo, para virar à esquerda ou à direita. 
 
O ambiente de programação RIS permite o desenvolvimento 
rápido de programas de robôs. Apesar de suas vantagens, 
principalmente quanto à simplicidade e poder de intuição, a 
interface do software NXT, que pode ser visto na Figura 3, 
apresenta algumas limitações, que cria determinadas barreiras para 
o desenvolvimento de tarefas complexas. 
 
O kit Lego Mindstorms NXT possui uma interface USB para 
envio de dados entre o computador e o bloco lógico, e também 
possibilita o uso da tecnologia Bluetooth, além do software 
específico que o acompanha, também pode ser programados em 
C++ e em Java, dependendo de atualização de firmware de seus 
controladores. 
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Figura 3. Programação utilizando o software NXT. 

 

4. METODOLOGIA 
Segundo Garden [7], o indivíduo pode ser dotado de um ou mais 
tipo de inteligência.  Em seu livro “As Estruturas da Mente” 
defende a Teoria das Inteligências Múltiplas classificando o 
talento conforme a natureza das atividades dos sujeitos nos 
diferentes sistemas simbólicos. Assim, teríamos talentos 
linguísticos, musicais, matemáticos, cenestésicos, espaciais,  
intrapessoais  e interpessoais, sendo que uma pessoa pode ter um 
ou mais destes talentos.  
 
Através do uso da Robótica no ensino acreditamos que muitas 
dessas inteligências do indivíduo possam ser desenvolvidas 
principalmente quando as atividades de programação e construção 
de um robô são realizadas em grupo. Entre elas a visão espacial e 
principalmente as relações interpessoais, pois todos estão 
interagindo, trocando ideias e colaborando um com o outro. 
 
Para a execução da pesquisa utilizou-se o kit Lego Mindstorms 
NXT 2.0, este  kit possui três tipos de sensores (ultrasom, toque e 
cor), três motores, um controlador central e uma série de peças de 
encaixe. A programação do Mindstorms NXT 2.0 pode ser feita 
através da linguagem RIS da própria LEGO onde se tem uma 
programação gráfica possuindo blocos com funcionalidades para a 
programação [8]. 
 
Foi realizada uma Oficina de Robótica Pedagógica com realizadas 
no IFAP/Câmpus Macapá, com alunos dos Cursos Técnicos 
Integrado. As atividades consistem na montagem de protótipos 
mediante a utilização do kit de robótica pedagógico Lego 
Mindstorms NXT. Os alunos foram divididos em equipes de 
quatro componentes. Cada componente assume uma função 
específica no grupo, sendo elas: verificar as peças que melhor se 
aplicação na resolução do problema, trabalho manual de 
construção do protótipo, desenvolvimento da programação 
utilizando o ambiente gráfico do software Lego Mindstorms e a 
construção de um relatório técnico onde são registradas as 
principais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo grupo. 
As funções desempenhadas pelos alunos são trocadas para que 
todos os participantes do grupo vivenciem cada uma delas. 
 
5. ATIVIDADES DE PESQUISA 
Como foi dito na metodologia, os alunos foram divididos em 
grupos de quatro componentes onde cada um tinha sua função 
específica no mesmo. Iniciamos as atividades como descritas 
abaixo. A primeira atividade tinha com objetivo construir um 

carro e verificar a mudança de distância percorrida a partir do 
acréscimo de engrenagens no protótipo. Inicialmente os alunos 
construíram um carro pequeno com tração traseira utilizando 
somente um motor. Foi observado que quando o pneu é colocado 
no eixo do motor, a rotação do pneu é equivalente à rotação do 
eixo. 
 
Outro momento foi dedicado para a análise do uso de 
engrenagens. Na Figura 5 temos o início da construção de um 
protótipo para estudo de engrenagens. Ao acrescentar uma 
engrenagem de menor raio no motor e outra engrenagem com raio 
maior no eixo da roda, o robô passa a ter menor velocidade e 
maior força (C = 2πR). Sendo Rmenor = 0,5 cm e Rmaior = 1,5 cm, 
tomando a circunferência menor obtivemos o comprimento de 1π 
cm. E considerando a circunferência maior com raio de 1,5 cm 
teremos um comprimento de 3π cm. Concluindo que o carro 
diminui de 1/3 sua velocidade. 

 
Figura 4. Exemplo de base do protótipo de um carro.  

 
 

 
Figura 5. Exemplo de protótipo para o estudo de engrenagens.  
 
No desenvolvimento desta atividade os estudantes conseguem 
fazer na prática a análise do uso de engrenagens e como isto 
influência na velocidade e na força. Outra atividade realizada 
pelos alunos envolvendo o uso de engrenagens foi a construção de 
um protótipo de carro com marcha para exemplificar a relação de 
potência em um conjunto de engrenagens. 
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Nesta atividade o desafio é construir um carro de corrida. A fim 
de que o carro consiga realizar o percurso no menor tempo 
possível, duas questões iniciais devem ser solucionadas: a) Qual o 
jogo de engrenagens deverá ser o da primeira marcha e o da 
segunda marcha? b) Em que momento deverá ocorrer a troca de 
marchas?  
 
Os alunos fizeram a análise de equipamentos motorizados e 
exemplificaram como o sistema de engrenagens move as partes 
giratórias. Como exemplo foi estudado a bicicleta com marchas, 
pois é possível subir uma ladeira com facilidade, além de alcançar 
grande velocidade em uma pista plana. Nas bicicletas, assim como 
nos carros, utiliza-se as primeiras marchas para reduzir o esforço 
no momento da saída. Quando é preciso aumentar a velocidade, 
troca-se as marchas para que se aproveite melhor a potência do 
motor.  
 
Os alunos já haviam verificado na prática que conhecendo o raio 
das engrenagens é possível determinar a relação entre potência 
nestas engrenagens. Se um dispositivo com duas engrenagens a 
primeira tiver o dobro do raio da segunda, a relação será de 2:1. 
Se, por outro lado, a primeira engrenagem tiver a metade do raio 
da segunda, a relação será 1:2, e assim sucessivamente. 
 

 
Figura 6. Exemplo de  protótipo para o estudo de marchas. 

 
Ao final desta atividade os alunos fizeram modificações para 
realizar outras análises com conjuntos de engrenagens e verificar 
como é possível aumentar a velocidade do protótipo. 
 

 
Figura 7. Exemplo do protótipo carro de corrida.  

 

6. CONCLUSÃO 
Para Ausubel [9] há ocorrência de Aprendizagem Significativa 
quando o indivíduo consegue estabelecer significados entre as 
novas ideias e as que já têm. Mas, para que isto aconteça, é 
necessário: A apresentação de um material potencial significativo, 
ou seja, um material que apresenta possibilidades de o indivíduo 
estabelecer relações não-arbitrárias e substantivas aos aspectos 
relevantes de sua estrutura cognitiva, e mais, que este esteja 
disposto a estabelecer tais relações [10]. 
 
Na construção do material exposto a proposta é apresentar e 
possibilitar a interligação daquilo que os estudantes já sabiam com 
aquilo que  almejavam aprender, considerando os conhecimentos 
prévios necessários. A abordagem de conteúdos não pretende 
levar o estudante à memorização, mas possibilitar a construção de 
estrutura de pensamento e, consequentemente, de sua autonomia.  
 
Nas atividades desenvolvidas, foram avaliadas as estratégias de 
resolução adotadas pelos estudantes, foi observado que as 
atividades desenvolvidas permitem mais autoconfiança e auto 
segurança ao aluno, e a matemática torna-se mais prazerosa. 
Consideramos que os resultados obtidos constituem indícios 
positivos da ocorrência de aprendizagem, promovida através da 
aplicação de estratégias didáticas ancoradas na utilização de 
materiais que possuem potencial de serem significativos.  
 
Verificou-se que o uso da plataforma despertou o interesse dos 
alunos não só na questão da montagem do robô, mas também em 
tudo que envolvia o seu funcionamento. Percebemos que os 
alunos tiveram curiosidade buscaram compreender melhor os 
problemas a eles apresentados. Em comparação com métodos 
tradicionais de ensino-aprendizagem o diferencial do uso da 
robótica é a educação lúdica que impulsiona o discente a 
desenvolver-se, dentro do contexto educacional de saber fazer, 
integrando prática e teoria.  
7. REFERÊNCIAS 
[1] GOMES, Cristiane Grava, et al. A Robótica como facilitadora 
do Processo Ensino-aprendizagem de Matemática no ensino 
Fundamental. In: Pirola, Nelson Antonio (org) Ensino de Ciências 
e Matemática IV- Temas e Investigações. Editora UNESP Cultura 
Acadêmica. São Paulo, 2010. 
[2] PAPERT, Seymour. LOGO: Computadores e Educação. São 
Paulo: Brasiliense, 1986. 
[3] PEREIRA, Duarte Costa. Nova Educação na Nova Ciência 
para a nova Sociedade: Fundamentos de uma Pedagogia Científica 
Contemporânea. Vol 1, Editora Universidade do Porto, Porto, 
2007. 
[4] PAPERT, Seymour. Mindstorms: Children, Computers, and 
Powerful Ideas. New York: Basic Books, 1980. 
[5] NXT. Disponível em: < http://mindstorms.lego.com/en-
us/whatisnxt/default.aspx>. Acesso em 05 set. 2012. 
[6] BAGNALL, B. Maximum Lego NXT: Building Robots with 
Java Brains. Variant Press, 2007 
[7] GARDNER, H. Estruturas da Mente: a teoria das inteligências 
múltiplas. Editora Artmed, 1994. 
[8] SILVA, Alan Paranhos de Souza e Silva; PIRES, Maruedson 
Martins; SILVA, Robson Mariano. Uso dos kits lego mindstorms 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

653

Metodologia  Ativa  para  Aprendizagem  Significativa  com  
Apoio  de  Tecnologias  Inteligentes

Caio Vasconcelos de Souza 
Universidade Católica de Brasília 
QS 7 Lote 01 EPCT - 71966-700 

Taguatinga – DF 
caio.vsouza48@gmail.com

Wanderley Akira Shiguti 
Universidade Católica de Brasília 
QS 7 Lote 01 EPCT - 71966-700 

Taguatinga – DF 
wanderleys@ucb.br

Vandor Roberto Vilardi Rissoli 
Universidade Católica de Brasília 
QS 7 Lote 01 EPCT - 71966-700 

Taguatinga – DF 
vandorissoli@gmail.com 

 

ABSTRACT 
This paper presents a methodological proposol of active work for 
the Subsumption Theory, based in organization of Concepts Maps 
that will be used like framework to apprenticeship of students and 
of Intelligent Teaching Assistant that give the support to 
educacional process providing continuos aid a teaching abaou the 
connective situation of each student suppling pedagogical 
guidance suitable to the students. The contructs origined from 
Fuzzy Logic are used in conective model of each studentand allow 
the consistent treatment to aspects more qualitative and uncertain 
inherentto the reality. 

RESUMO 
Este artigo apresenta uma proposta metodológica de trabalho 
ativo para a Aprendizagem Significativa, baseada na organização 
de Mapas Conceituais, que serão usados como estruturantes à 
aprendizagem de estudantes e do Assistente Virtual de Ensino 
Inteligente, que apóia o processo educacional fornecendo 
assistência contínua ao docente sobre a situação cognitiva de cada 
aprendiz e provendo orientação pedagógica condizente aos 
estudantes. Os construtos oriundos da Lógica Fuzzy são empre-
gados na modelagem cognitiva de cada aprendiz e permitem o 
tratamento coerente aos aspectos mais qualitativos e incertos 
inerentes a realidade. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– Computer-assisted instruction (CAI). 

Termos Gerais 
Experimentation, Human Factors, Verification. 

Palavras Chaves 
Metodologias Ativas, Teoria da Aprendizagem Significativa, 
Sistema Tutor Inteligente, Lógica Fuzzy. 

1. INTRODUÇÃO 
A conduta educacional praticada por várias áreas de conheci-
mento emprega princípios provenientes de séculos passados, 
procurando atender as necessidades exigidas pela sociedade. No 
âmbito educacional, este trabalho destaca, inicialmente, as 

concepções relacionadas ao “aprender fazendo”, onde o aluno 
participa do ensino-aprendizagem como agente atuante em 
problemas que simulam a realidade profissional ou em situações 
reais condizentes com seu nível de aprendizado momentâneo, com 
supervisão docente ou de estudante experiente (monitor). 

Essa abordagem educacional, que trabalha a aprendizagem a partir 
de problemas que são resolvidos pelo aprendiz, possui 
fundamentação na proposta da Escola Nova de Dewey, que usava 
métodos ativos e centrava a aprendizagem no estudante para 
promover a evolução gradual em seu pensamento crítico e refle-
xivo, além de fomentar o espírito científico e a autonomia [4]. 

Outros pesquisadores adaptaram a proposta da Escola Nova. 
Freire [3] estimula o desenvolvimento da Pedagogia Proble-
matizadora, sustentada pela dialética defendida por Gadotti, em 
que o “educador e educando aprendem juntos, numa relação 
dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta essa 
teoria, num processo de constante aperfeiçoamento” [4]. 

Essa relação entre teoria e prática é permanente e deve subsidiar a 
dinâmica humana da “ação-reflexão-ação” que possibilita a 
mudança transformadora em algum grau da realidade, por meio da 
ação mais consciente. 

Ausubel [1] propõe a Teoria da Aprendizagem Significativa 
(TAS), que esclarece a construção do novo conhecimento a partir 
dos conhecimentos já estabelecidos na estrutura cognitiva do 
aprendiz. No âmbito educacional, essa teoria promove o respeito 
as características dos alunos que demandam de processos 
educacionais mais justos as suas particularidades sócio-culturais, 
requerendo uma educação personalizada e interativa, que propi-
cie o avanço de cada aprendiz coerente com suas necessidades. 

Essa educação personalizada é inviável ao ensino-aprendizagem 
mais tradicional, onde um volume expressivo de estudantes está 
sobre a responsabilidade pedagógica de um único professor. 

Contudo, o desenvolvimento contínuo de tecnologia de apoio aos 
processos educacionais, vem colaborando com as transformações 
necessárias à sintonia dos aspectos pedagógicos com os 
conhecimentos essenciais a integração do estudante como futuro 
profissional na sociedade.  

Uma variedade desses recursos pode ser usada como ferramenta 
condizente com as exigências metodológicas aplicadas em várias 
áreas de conhecimento. Entretanto, tais possibilidades vão além 
dos objetivos almejados por metodologias tradicionais, amplian-
do suas possibilidades e contribuindo com novas metodologias. 

Dentre esses recursos se destacam os Sistemas Tutores 
Inteligentes (STI), tipo de software que utiliza técnicas 
provenientes da Inteligência Artificial para simular algumas 
habilidades humanas [12]. Esse tipo de software favorece o 
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ensino-aprendizagem personalizado e contribui com as habili-
dades de autoaprendizagem, por meio da ação contínua do aluno 
com os seus recursos interativos e de comunicação. 

Este artigo apresenta um STI, disponível em ambiente virtual, 
para o apoio educacional em qualquer área de conhecimento que 
consiga organizar os conteúdos letivos em Mapas Conceituais, 
pois serão por meio deles que este STI, denominado SAE 
(Sistema de Apoio Educacional), “aprenderá” como acompanhar e 
orientar cada estudante, fornecendo assistência aos docentes. 

O SAE é baseado no arcabouço conceitual da TAS e trabalha a 
modelagem dos aspectos cognitivos dos estudantes, por meio de 
métodos ativos que incentivam a ação do aprendiz, empregando 
recursos provenientes da Lógica Fuzzy em suas inferências [8]. 

2. METODOLOGIAS 
As Metodologias Ativas consistem em processos educacionais 
interativos de conhecimento, análises, pesquisas, exames e decisões 
individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para 
um problema [6]. Estas metodologias empregam estratégias 
educacionais na solução de problemas contextualizados, 
adequadamente, ao conteúdo letivo que será abordado com cada 
aprendiz, procurando estimulá-lo a conhecer melhor o problema, 
examiná-lo na dimensão necessária à reflexão que possibilite 
conhecê-lo para propor uma solução, ou mesmo chegar a resolvê-lo. 

Esse tipo de ação pedagógica estimula o envolvimento do aprendiz em 
problemas condizentes com sua área de estudo, concedendo-lhe a 
oportunidade de exercitar suas habilidades de análise, investigação e 
reflexão que poderão resultar na ressignificação de suas descobertas 
[7]. 

Essa pedagogia da problematização promove o contato do estudante 
com as informações que poderão produzir o conhecimento, 
possibilitando o próprio envolvimento ativo do aprendiz em seu 
processo de formação. Ao docente cabe o papel de mediador que 
suscita o estudante a fazer pesquisas, refletir e tomar decisões 
condizentes ao alcance dos objetivos estabelecidos e necessários à 
solução adequada. 

Dessa forma, as Metodologias Ativas trabalham o processo ensino-
aprendizagem procurando desenvolver formas de aprender por meio 
da imersão do estudante em experiências reais ou simuladas que 
exijam a solução de problemas condizentes com a prática social da 
área em estudo. Sua aplicação coloca o aprendiz diante de problemas 
que mobilizam o seu potencial intelectual para compreendê-los, onde 
a obtenção de informações é necessária, mas o incentivo ao trabalho 
com elas proporciona a possível solução e contribui com o 
desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante. 

Aliada a essas concepções das Metodologias Ativas, que envolve o 
estudante como indivíduo ativo em seu processo educacional, são 
agregados os pressupostos principais da TAS, a fim de se alcançar o 
ensino-aprendizagem eficiente e personalizado às características de 
cada aprendiz.  

Esta teoria define a mente humana como uma estrutura cognitiva 
organizada hierarquicamente, estando as ideias mais inclusivas no 
topo desta hierarquia. Progressivamente, são incorporadas novas 
ideias menos inclusivas na estrutura cognitiva, indicando que os seres 
humanos tem maior facilidade de compreender aspectos diferenciados 
do todo mais inclusivo, do que entender o todo a partir de suas partes. 

A aprendizagem para esta teoria ocorre por meio da associação dos 
novos conteúdos aos conhecimentos já existentes nesta estrutura 
cognitiva, sendo estes denominados subsunçores. 

O uso da técnica dos Mapas Conceituais (MC), condizente com o 
arcabouço da TAS, promove a modelagem e organização dos 
conteúdos que constituirão o domínio de estudo para assimilação do 
aprendiz. A representação dos principais conceitos que compõem 
esses conteúdos é graficamente diagramada e possibilita a fácil 
identificação das relações hierárquicas existentes [9]. 

Com base nessa teoria, são empregadas estratégias mais centradas na 
aprendizagem do que no ensino, privilegiando a formação do aprendiz 
autônomo que pesquisa, cria, pensa, e inova usando suas habilidades 
intelectuais e sociais na efetivação de seu desenvolvimento cognitivo. 

A TAS se destaca por trabalhar o processo educacional sintonizado a 
realidade cognitiva do aprendiz, empregando o que o estudante já 
possui em sua estrutura mental na efetivação da assimilação do novo 
conteúdo a ser estabelecido nessa estrutura. 

A aprendizagem efetivada pela TAS ocorre por meio da subsunção, 
processo de associação dos conceitos subsunçores ao novo 
conhecimento que será incorporado a estrutura cognitiva. Esse 
processo transforma os significados lógicos em significados 
psicológicos, construídos e associados à estrutura cognitiva. 

Para a TAS o significado lógico é aquele inerente ao conteúdo que 
contém a informação, dependendo somente de sua própria natureza. 
Porém, quando o aprendiz transforma o significado lógico, intrínseco 
ao conteúdo estudado, em um conhecimento agregado a sua estrutura 
mental, torna-o significado psicológico. Para cada indivíduo essa 
incorporação ocorre de maneira particular e diferente, sendo filtrados 
os dados e informações que realmente possuem significado para cada 
aprendiz, resultando no processo idiossincrático de aprendizagem [1]. 

Contudo, para que ocorra aprendizagem significativa é necessário o 
comprometimento na atuação dos principais envolvidos no processo 
educacional (discente e docente), principalmente, no atendimento de 
dois pressupostos essenciais. Ao docente é necessário o empenho na 
elaboração de materiais e atividades instrucionais que sejam 
potencialmente significativas aos discentes. Estes, por sua vez, devem 
possuir disposição proativa em relacionar o novo conteúdo com os 
conhecimentos disponíveis em sua estrutura cognitiva, permitindo que 
essa relação aconteça de maneira substantiva, não-arbitrária e não-
literal. 

Os MC colaboram nessa atuação dos discentes e docentes, 
direcionando-os à compreensão apropriada dos conteúdos e nas 
consequentes ações que venham a satisfazer seus respectivos 
objetivos com intento. 

Geralmente, a elaboração desses mapas é realizada por docentes e 
especialistas nas respectivas áreas de conhecimento, sendo neles 
representada as expectativas de aprendizagem para os estudantes. 
Essa elaboração permite o compartilhamento da organização 
hierárquica dos conceitos relacionados a um conteúdo entre os 
participantes do processo educacional, podendo tal mapeamento ainda 
ser empregado como metadado responsável por guiar recursos 
tecnológicos que ofereçam suporte personalizado aos aspectos 
educacionais e promovam a participação ativa dos aprendizes. 

Uma variedade de recursos tecnológicos vem sendo disponibilizada 
para o atendimento de vários requisitos pertinentes às metodologias 
educacionais. Sofisticados softwares são empregados como 
tecnologias de suporte ao ensino-aprendizagem em diferentes áreas de 
conhecimento, sendo relevantes as possibilidades que esses recursos 
provêm à área da Educação. Entre estes se destacam os Sistemas 
Tutores Inteligentes (STI), que possuem capacidade de “ensinar e 
aprender”, adequando estratégias de ensino às necessidades 
particulares para a aprendizagem de cada estudante [5]. 
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A adequação a essas necessidades acontece por meio da combinação 
mais coerente e dinâmica das informações relacionadas ao estudante, 
aos conceitos que compõem o conteúdo de estudo e aos aspectos 
pedagógicos envolvidos na realização de um processo educacional de 
qualidade e sob medida à situação de aprendizagem de cada 
estudante.  

A arquitetura interna dos STI é modular e baseada em conhecimento, 
sendo seu conteúdo de domínio representado por técnicas 
provenientes da Inteligência Artificial no Módulo do Domínio. A 
coerência na organização desses conteúdos corresponde à modelagem 
relacionada ao conhecimento envolvido ser independente da sua 
forma de manipulação.  

Psotka [10] esclarece ainda que a arquitetura mais tradicional dos STI 
é composta pelo Módulo Pedagógico, responsável pela atuação desse 
software educacional como tutor artificial. Cada estudante, usuário 
desse sistema, está representado no Módulo Aprendiz, que procura 
modelar a estrutura cognitiva de cada aluno, por meio do 
acompanhamento individual da interação realizada junto ao Módulo 
do Domínio.  

Essa modelagem do aluno ocorre desde o início de sua interação e no 
decorrer do processo de resolução de atividades propostas pelo STI. À 
medida que o aluno demonstra compreender o conteúdo, o próprio 
software reconhece (aprende) esta nova situação e o orienta a 
prosseguir nos estudos, promovendo-o de nível para lhe fornecer 
desafios compatíveis com a sua nova situação de aprendizagem.  

A comunicação entre esses módulos, Domínio, Pedagógico e 
Aprendiz, é assistida pelo mecanismo de controle do STI, que 
gerencia todos os seus recursos disponíveis, a fim de elaborar um 
processo de inferência adequado ao diagnóstico do estado cognitivo 
de cada aprendiz. 

A efetivação desse processo educacional subsidia o estudante com 
informações e orientações importantes a sua formação, mas não 
auxilia, diretamente, a ação dos docentes que poderiam contribuir 
mais para o sucesso desse processo. Assim, novos avanços são 
propostos sobre essa arquitetura mais tradicional, agregando-lhe 
responsabilidades de apoio ao processo educacional e não somente 
suporte instrutivo aos estudantes. 

Essas novas características, pertinentes aos STI mais modernos, 
incluem o docente como usuário e participante da elaboração do STI. 
Este novo sistema assiste ao processo educacional e fornece suporte 
complementar à ação docente, além de acompanhar e orientar as 
atividades discentes. Em contrapartida, esses agentes humanos 
(docentes), responsáveis pela mediação entre os discentes e os novos 
conteúdos, colaboram com a captação de mais dados e informações 
necessárias para uma averiguação mais completa sobre o estado 
cognitivo de cada aprendiz, superando os limites tecnológicos atuais 
para obtenção de mais dados essenciais às averiguações educacionais. 

Geralmente, estes novos STI são classificados como Assistentes 
Inteligentes (Intelligent Teaching Assistant - ITA) que possuem uma 
abrangência menor que os STI, trabalhando sobre modelos não tão 
complexos em sua arquitetura. No entanto, o ITA fornece orientação 
individual aos estudantes, bem como assistência aos docentes 
participantes desse ensino-aprendizagem, sendo ambos, docentes 
(agentes reais) e assistentes virtuais (ITA), dirigidos por metodologias 
educacionais [13]. 

Essa assistência aos docentes é resultante das informações 
acompanhadas pelo sistema durante a interação dos estudantes com 
seus possíveis recursos de apoio a aprendizagem. Nesta interação o 
ITA adota a estratégia pedagógica de monitoramento do aprendiz, 
assistindo suas interações, sem muitas intervenções (não invasivo), 

deixando o estudante também refletir sobre sua situação de 
aprendizagem.  

A Figura 1 mostra a representação da arquitetura modular do 
STI/ITA, indicando seus diferentes espaços de interação disponíveis 
por meio de interfaces específicas. 

 
Figura 1 - Representação da arquitetura STI/ITA. 

A arquitetura da Figura 1 representa as novas atribuições aos 
resultados esperados das interações realizadas pelos módulos que 
compõem esse ITA, que ainda conta com a participação do docente 
como novo usuário colaborador. 

Essas novas possibilidades conferem ao ITA a característica de 
simulação da “inteligência”, pois este “raciocina” sobre seu 
“conhecimento”, disponível em seus diferentes módulos, e “aprende”, 
cada vez mais, com as interações de seus usuários. 

Dessa forma, a tecnologia ITA consegue oferecer suporte adequado 
ao processo educacional que adota uma postura didático-pedagógica 
baseada nas Metodologias Ativas para proporcionar o ensino-
aprendizagem que almeja um acompanhamento adequado à 
Aprendizagem Significativa. Contudo, Castro [2] reconhece que “não 
se melhora o ensino sem melhorar a sua avaliação”, sendo tal 
afirmação inspiradora ao projeto que integrará os construtos 
provenientes da Lógica Fuzzy no acompanhamento personalizado do 
estado cognitivo de cada aprendiz, por meio da análise de seus 
comportamentos em atividades potencialmente significativas. 

Essa combinação dos princípios provenientes das Metodologias 
Ativas para efetivação da Aprendizagem Significativa em conteúdos 
organizados em Mapas Conceituais e acompanhados por um 
Assistente Virtual de Ensino Inteligente (STI/ITA), que emprega a 
Lógica Fuzzy para produzir inferências mais realistas sobre o estado 
cognitivo de cada aprendiz, resultou no desenvolvimento do projeto 
denominado SAE (Sistema de Apoio Educacional). 

3. PROJETO SAE 
Esse projeto (SAE) consiste em uma proposta metodológica baseada 
nos princípios das Metodologias Ativas que colocam o aprendiz como 
agente ativo em seu próprio desenvolvimento cognitivo, não o 
aceitando como expectador somente. 

Fundamentado nos pressupostos da TAS, o SAE envolve o docente no 
trabalho contínuo de revisão e aperfeiçoamento dos materiais e 
atividades interativas que possam ser significativas aos aprendizes. 
Estes, por sua vez, são estimulados ao trabalho de solução de 
problemas condizentes com o seu nível de aprendizagem, onde 
possíveis dificuldades são coerentemente acompanhadas e orientadas 
pelo SAE, ou pelo docente responsável, ambos direcionados por 
Mapas Conceituais. 

A implementação do SAE, como software educacional que fornece 
apoio a essa combinação metodológica, é efetuada sobre a arquitetura 
ITA, que emprega a Lógica Fuzzy no tratamento das imperfeições e 
incertezas inerentes as informações, conferindo a este software 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

656

educacional um acompanhamento mais realista da situação mental do 
aprendiz. 

Essa abordagem merece o envolvimento de uma lógica mais 
complexa, que tenha capacidade de representar o raciocínio humano 
com maior fidedignidade à atividade de apoio do SAE. 

A Lógica Fuzzy foi assim envolvida no projeto SAE e suscita uma 
nova forma de acompanhamento da situação cognitiva dos estudantes 
na TAS. Essa lógica pode ser vista como uma extensão da Lógica 
Multivalorada, efetuando sua análise gradual sobre a veracidade dos 
elementos envolvidos em sua apuração [11]. Aliada a TAS, essa 
lógica busca identificar comportamentos observáveis do estudante 
sobre cada conceito que compõe o conteúdo do domínio, organizado 
em um mapa conceitual, elaborado pela equipe multidisciplinar 
formada por especialistas em Educação, Matemática, Informática e os 
respectivos docentes da área de conhecimento que compreende o 
conteúdo a ser acompanhado por este ITA. 

Essas observações acontecem, principalmente, durante as interações 
dos estudantes com o SAE, fornecendo-lhe dados e informações 
relevantes às averiguações comportamentais de cada aprendiz, que 
são apuradas pelos registros de acesso e as atividades realizadas sobre 
os respectivos conteúdos de estudo. Esses dados coletados são 
armazenados por esse ITA e se constituem na parte significativa do 
conhecimento que ele possui sobre cada estudante, sendo responsáveis 
pela formação da Base de Conhecimento (BC) que permite ao SAE 
efetuar a modelagem cognitiva dos aprendizes. 

O processo de inferência efetuado sobre essa BC emprega a Lógica 
Fuzzy para "raciocinar" sobre a situação do aprendiz e orientá-lo ao 
avanço coerente em sua aprendizagem. O mecanismo de inferência 
usado nessa apuração é baseado nas respectivas definições de cada 
MC, sendo aplicado sobre ele proposições condicionais não 
qualificadas, variáveis e termos linguísticos adequados e funções de 
pertinência condizentes com as definições estabelecidas pela equipe 
multidisciplinar do SAE. 

A elaboração do protótipo SAE, empregado como recurso tecnológico 
de apoio ao ensino-aprendizagem apresentado neste trabalho, definiu 
três variáveis linguísticas para o acompanhamento dos 
comportamentos observáveis dos estudantes e na averiguação da 
Aprendizagem Significativa promovida pelas Metodologias Ativas. 
Essas variáveis investigam o esforço aplicado por cada aprendiz, o 
desempenho alcançado em cada conceito que constitui o conteúdo de 
estudo e a participação colaborativa com os demais participantes  do 
ensino-aprendizagem conforme a Tabela 1. 

Tabela 1. Variáveis e termos linguísticos usados pelo SAE. 

 
ENTRADA 
antecedente 

  
SAÍDA 

consequente 

esforço desempenho participação  resultado 

baixo fraco não 
participou 

 Insatisfatório 

médio razoável participou  Satisfatório 

alto bom contribuiu   

Nesta proposta, sintetizada na Tabela 1, são identificadas três 
variáveis linguísticas de entrada (esforço, desempenho, 
participação) e uma de saída (resultado), resultante da inferência 
fuzzy realizada pelo ITA durante o acompanhamento da 
aprendizagem de cada conceito por cada estudante no SAE. 

4. RESULTADOS 
A apuração dos possíveis valores a serem atribuídos a estas variáveis 
indica o potencial de interferência de cada uma nos resultados 
alcançados por sua aprendizagem, sendo realizada sobre cada um dos 
conceitos pertencentes a um respectivo MC. Dessa forma, se almeja 
trabalhar o ensino-aprendizagem personalizado aliando metodologias 
coerentes com recursos tecnológicos adequados ao sucesso do 
processo educacional. 

5. CONCLUSÕES 
A elaboração do protótipo SAE tem proporcionado um espaço de 
estudo e pesquisa que alia Metodologias Ativas aos recursos 
provenientes da tecnologia ITA, fomentando a aprendizagem apoiada 
por recursos interativos e personalizados às necessidades de cada 
aprendiz, privilegiando aspectos de autoaprendizagem e, 
consequentemente, das habilidades mais autônomas no estudante, 
além contribuir na atuação do docente que acompanha e orienta cada 
aprendiz. 
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ABSTRACT 
This paper aims to discuss the changes that digital TV can bring 
toeducation.Therefore, there will be done a brief historical 
review of the implementation of television in Brazil and its 
popularization, becoming a mass communication means. After 
this, there will be a small resume of the main points of the 
decrees that sanction the implementation of the Sistema 
Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). And, finally, it will be 
done an analysis of the implications and changes that digital TV 
will bring in education, seeking clarify the main demands that 
emerge. 
 

RESUMO 
Este artigo busca discutir as mudanças que a TV digital 
pode trazer a educação. Para tanto, será realizado um 
breve resgate histórico, da implementação da televisão no 
Brasil e sua popularização tornando-se, assim, um meio 
de comunicação de massa. Logo em seguida, será feita 
uma pequena retomada dos principais pontos dos decretos 
que sancionam a implementação do Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital (SBTVD). E, por fim, será feita uma 
análise das implicações e mudanças que a TV digital trará 
a educação, buscando evidenciar as principais demandas 
que emergem. 
Descritor de Categorias e Assuntos 
Tecnologias emergentes em educação. 
Termos Gerais 
Experimentation 
Palavras Chaves 

TV digital, educação, metodologia de ensino-aprendizagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 
A televisão no Brasil é o meio de comunicação de massa mais 

difundido, tendo em vista que praticamente todos os lares 
brasileiros possuem este aparelho. Esse tecnologia tem um papel 
decisivo na formação de opinião do cidadão brasileiro.  Essa 
mídia, que ao ser implementada no Brasil, abrangia uma elite 
muito pequena da população. Todavia, apesar de não ter 
abrangido boa parte da população, mostrou-se com grande poder 
de disseminação, ao passo que logo se tornou a mais popular, 
isso ocorreu graças incentivo do governo, especialmente da 
Ditadura Militar. Na virada do século, houve uma importante 
mudança, a televisão que é analógica, passará por uma migração 
e tornar-se-á digital, tendo como a mudança mais importante 
para o contexto educacional a interatividade. Diante desse 
contexto que se faz pertinente esse estudo, pois há alguns 
questionamentos – vindos logo abaixo – a serem feitos que esse 
artigo intenciona discutir.  Qual o impacto desta mudança para 
educação? Quais as mudanças necessárias para integrar-se a este 
nova dinâmica? Será apenas uma nova ferramenta a ser incluída 
no processo de ensino aprendizagem ou demandará mudanças 
intrínsecas na forma como é pensada a educação? Parece que as 
novas tecnologias, neste caso específico, a TV digital está 
trazendo mudanças no cerne do processo educativo e, bem 
como, da sociedade. O que está em jogo não é apenas o uso de 
novas ferramentas, mas toda uma dinâmica da sociedade atual, 
que demanda novas políticas públicas, formação docente e 
discente apropriada para a conjuntura que está sendo desenhada. 
Este estudo trata-se especificamente da TV digital e suas 
implicações na educação. Nesse intento, esse artigo dividir-se-á 
em quatro capítulos. O primeiro, A televisão no Brasil que trata 
do seu surgimento no Brasil e seu histórico até a proposta 
migração à Tv Digital. O segundo,  denominado Tv Digital no 
Brasil, apresentando o seu surgimento no país e suas diferenças 
em relação a televisão analógica. O terceiro que  que discuti a 
TV digital interativa no contexto educacional e pro fim o quarto, 
que discute sobre a formação de um professor 
dialógico/interativo para o atual contexto. 
 

2. A TELEVISÃO NO BRASIL 
A televisão é o meio de comunicação de massa mais 

difundido no Brasil, praticamente todos os lares brasileiros têm 
o aparelho, segundo dados do IBGE, em 2009, 96% dos 
domicílios possuem ao menos um aparelho televisivo. 
Considerando este dado, pode-se afirmar que esta é uma mídia 
que tem uma grande influência sobre a população. 

A televisão possui pouco mais de sessenta anos em nosso 
país, tendo em vista que sua primeira transmissão foi em 18 de 
setembro de 1950, em São Paulo, pela TV Tupi, conforme 
Jambeiro (2002, p. 49) “inaugurou o que foi então a primeira 
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emissora da América Latina, e a sexta do mundo”. Nesse 
momento, havia apenas uma pequena elite que tinha acesso à 
nova mídia. Jambeiro ainda vem a afirmar que: “A TV Tupi-
Difusora começou transmitindo imagens a apenas cerca de 500 
aparelhos receptores na cidade de São Paulo”. Por esse motivo, 
a programação era na mesma linha, com obras clássicas como as 
de Shakespeare e música de famosos compositores. Com o 
alargamento de adeptos a esse meio comunicativo e, também, 
com a vinda de fábricas de televisores no país em menos de 10 
anos o aparelho começou a baratear. Com isso, passou a se 
popularizar o acesso a tal mídia, logo, da mesma forma a 
programação que era para a e elite passou a ser de massa, com 
conteúdos voltados ao entretenimento, como programas de 
auditório, novelas, e propagandas. Jambeiro vem a auxiliar esse 
pensar em A TV no Brasil do século XX que: 

 
No final dos anos 50 empresas estrangeiras que fabricavam 
aparelhos receptores de TV instalaram-se no Brasil e lançaram 
no mercado produtos mais baratos que os importados. […]. 
Começa ai a marcha inexorável da televisão para se colocar 
como o mais eficiente veículo de vendas e de entretenimento 
jamais visto no Brasil (2002, p. 50). 
 
 Pouco tempo depois, acontece o Golpe Militar de 
1964, que buscava um governo centralizador, em que seus ideais 
fossem difundidos entre a população, para a manutenção do seu 
Status, a ditadura militar teve papel decisivo para que a televisão 
se tornasse um veículo de massa. Leal afirma que: 
 
A ditadura militar contribuiu para o impulso no 
desenvolvimento da TV no Brasil, ao criar vários órgãos estatais 
que lidavam com a produção cultural, ao formular leis e 
decretos, ao congelar as taxas dos serviços de telecomunicação, 
ao dar isenção das taxas de importação para compra de 
equipamento, ao proporcionar uma construção de uma estrutura 
nacional de telecomunicações em redes e ao fazer uma política 
de crédito facilitado (2009, p.8). 
 
 Com isso, pode-se perceber que foi uma estratégia 
muito inteligente da ditadura, incentivar a compra do aparelho e 
partir do seu uso difundir os princípios utilizados neste tipo de 
governo, massificando a opinião da população. 
 
Quando os militares tomaram o poder, em 1964, o Brasil tinha 
cerca de dois milhões de aparelhos de TV. A partir de 1968, a 
recém instalada indústria de eletro-eletrônicos, associada a 
políticas de incentivos a ela concedidos pelo governo, e à lei de 
compra a crédito promulgada em 1968, fez aquele número 
crescer rapidamente: em 1969 havia quatro milhões e um ano 
depois cinco milhões de aparelhos de TV. Em 1974 esse número 
tinha crescido para cerca de nove milhões e os aparelhos de TV 
estavam presentes, então, em 43% dos lares brasileiros 
 
   
 Pode-se analisar, desse modo, que a abrangência da 
televisão cresceu em progressão geométrica, passando de 500 
televisores em sua estreia, no ano de 1950, para pouco menos da 
metade da população do país em 25 anos. Nesse mesmo período, 
em 1972, houve mais uma inovação a primeira transmissão 
pública da TV em cores. A Constituição Federal de 1988 
reafirma a televisão como meio de comunicação de massa, sendo 
o governo a órgão regulatório de seu funcionamento.  

Pode-se concluir que a televisão analógica é um dos 
principais meios de formação da opinião pública brasileira, 
devido a sua abrangência e conteúdos apresentados, notícias 
(informações) e entretenimento (novelas, filmes, minisséries, 
entre outros). 
3. A Tv Digital No Brasil 
No início do século XXI houve uma grande mudança na 
proposta de televisão, a TV Digital, os estudos sobre qual 
tecnologia seria utilizada iniciou na virada do século, em 1999, 
no governo de Fernando Henrique Cardoso. Após muitos 
estudos, o primeiro decreto foi assinado pelo presidente Luís 
Inácio Lula da Silva em 2003 e, tendo assim, as primeiras 
diretrizes do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). 
Evidencia-se no documento a inclusão social, a diversidade 
cultural, educação à distância e a transição do modelo analógico, 
para o digital a um valor compatível com a renda da população, 
conforme o artigo 1º, da DOU: 
 
 I - promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e a 
língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à 
democratização da informação; 
II - propiciar a criação de rede universal de educação à 
distância; 
V - viabilizar a transição do sistema analógico para o digital, 
possibilitando às concessionárias do serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, se necessário, o uso de faixa adicional de 
radiofreqüência, observada a legislação específica;  
  
Em 2006, foi sancionado o segundo decreto a respeito da TV 
Digital, que implantou Sistema Brasileiro de Televisão Digital 
Terrestre - SBTVD-T. Este Sistema possibilita três importantes 
mudanças: 

 
Art. 6o  O SBTVD-T possibilitará: 
I - transmissão digital em alta definição (HDTV) e em definição 
padrão (SDTV); 
II - transmissão digital simultânea para recepção fixa, móvel e 
portátil; e 
III - interatividade. 
Estas são as principais diferenças entre o sistema analógico e o 
sistema digital.  O sinal passa a ser alta qualidade, podendo ser 
recebido tanto em aparelhos fixos, como o caso do televisor, em 
aparelhos móveis, como celulares e portáveis, como notebooks.  
E, a TV que era baseada na recepção de informações, em que a 
pessoa que assiste tinha apenas o papel de telespectador, passa a 
ser de Interatividade, em que quem utiliza o serviço televiso tem 
papel de receptor e emissor de informações.  
 Destaca-se ainda que o governo poderá explorar o 
serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital, 
especialmente em quatro canais, previstos no artigo 13: 
 
 I - Canal do Poder Executivo: para transmissão de atos, 
trabalhos, projetos, sessões e eventos do Poder Executivo; 
II - Canal de Educação: para transmissão destinada ao 
desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do ensino à 
distância de alunos e capacitação de professores; 
III - Canal de Cultura: para transmissão destinada a produções 
culturais e programas regionais; e 
IV - Canal de Cidadania: para transmissão de programações das 
comunidades locais, bem como para divulgação de atos, 
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trabalhos, projetos, sessões e eventos dos poderes públicos 
federal, estadual e municipal. 
 
 Observa-se que o poder público tem interesse em 
difundir a educação, a diversidade cultural e inclusão social, 
como previsto no decreto 4901 de 2003.  Outro ponto 
importante é a universalização cobertura digital em 10 anos a 
partir do decreto de 2006, ou seja, até 2016, todos os municípios 
brasileiros deverão ter sinal digital. Pode ser afirmado que a 
migração do sinal analógico para o sinal digital foi uma das 
principais mudanças desde a implantação da televisão no Brasil.  
 

4. A TV DIGITAL INTERATIVA NO 
CONTEXTO EDUCACIONAL 

Para a educação a principal mudança foi à interatividade 
proporcionada pela TV digital, passando de um simples meio de 
recepção de informações, em que o telespectador não podia 
fazer nada além de assisti-la para o perfil interativo em que além 
de receber informações, quem está se utilizando do serviço pode 
emitir informações, opiniões, agrados e desagrados.  
  Em muitos contextos, uma das poucas formas de 
entretenimento e informação disponíveis é a televisão, sendo 
que as horas utilizadas para tal atividade é significativa, de 
maneira especial entre as crianças e entre os adolescentes. É 
deste meio que recebem inúmeras informações, propagandas, 
filmes, telenovelas, enfim, padrões culturais, que podem ser 
bons ou ruins.  

A escola, com a sua finalidade educativa, deve buscar 
formar cidadãos conscientes, reflexivos sobre seu cotidiano, seu 
contexto e sua situação sócio-histórica. Porém, ao momento que 
se tem uma mídia massificadora, que nem sempre possui intuito 
de formar este perfil de cidadãos é difícil. Nesse sentido, a 
escola necessita formar pessoas com este perfil, uma vez que a 
televisão é extremamente atrativa, em sons, imagens e 
conteúdos. As instituições educativas, por sua vez, perdem em 
atrativos perante a esse aparelho televisivo, pois em grande parte 
delas possuem poucos recursos em relação televisão, limitando-
se a lousa e palavra que são consideradas poucas atrativas nesta 
realidade. 

A TV digital é interativa, mas precisa se delimitar que 
tipo que interação é essa, Marco Silva, apresenta em seu livro 
Sala de aula interativa (2010, p.124) uma discussão dos 
diferentes tipos de interação, dentre eles, a perspectiva 
tecnológica, que visa analisar a interatividade a partir do uso de 
ferramentas digitais, afirmando que: 

 
As novas tecnologias disponibilizam recursos para que possam 
intervir no processo da comunicação. [...]. O interesse dos 
públicos m participação, em intervenção, aliado ás 
possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias é a feliz 
coincidência que pode resultar na construção de uma nova 
história da comunicação.  

 
  
A TV digital traz um recurso novo e de grande valia a 

educação, em especial a escola, a interatividade, agora, esta 
mídia deixa de ser verticalizada, onde há apenas a recepção para 
ser horizontal, onde há recepção e emissão por parte de quem as 
utiliza. Porém, por outro lado, vale ressaltar que a tecnologia em 
si não é o que vai transformar a educação tradicional em uma 
educação dialógica, a TV digital, assim como qualquer outra 

ferramenta é um suporte as ações educativas. Schaeffer em sua 
dissertação (2008, p.11) deixa isso claro: “Mesmo que a TV 
digital apresente potencial interativo, somente isto não a torna 
boa, nem tampouco, sua presença torna a prática educativa 
interativa.”. 
 Observa-se, ainda, que apesar da influencia da TV, no 
processo educativo, ela não é determinante, assim, como a 
interatividade que a TV digital disponibiliza não é suficiente 
para que haja uma educação dialógica, a essência de um 
processo educativo crítico-reflexivo está na formação de 
professores com tal perfil, que acreditem neste vertente e tenham 
tais práticas. 
 Silva, também afirma que a interação proporcionada 
pela tecnologia digital não é o suficiente para que os receptores 
passem a emissores “encontram-se passivos e sedentários em 
seus sofás e, o que seria ainda mais grave, não percebendo a 
programação como imposição, mas como necessidade” (2010, p. 
124).  Assim, como Schaeffer, defende que “por si mesma a 
tecnologia não produz participação-intervenção; o que faz é 
veicular a autoria do sujeito mobilizado” (idem).  
 Como criar um ambiente propício à interatividade? A 
resposta é a mesma que encontramos em diferentes autores, 
Paulo Freire, Piaget, Vigotsky, Morin, dentre tantos mais, fazer 
com que o aluno seja o centro do processo de ensino-
aprendizagem, o professor mediador deste processo, que 
provoca seus alunos a irem sempre além, pensando, discutindo, 
criando uma rede de colaboração para suas discussões e 
aprendizagens. Silva (2010, p. 209) afirma que “a convicção de 
que a aprendizagem é um processo de construção discente 
baseada nas interações explica a centralidade do aluno no 
processo de aprendizagem”, Ainda, destaca o papel do professor 
como autor que provoca as interações de seus alunos, “o 
professor tem obviamente sua autoria enfatizada. Ele atenta para 
as interações e as promove mais e melhores”. 
 Simone Ferreira em sua dissertação, confirma também 
que uma educação interativa está mais na mudança do professor 
do que na utilização de mídias “O desenvolvimento de uma 
outra educação mais interativa depende muito mais de uma 
mudança na lógica de comunicação do professor do que dos 
meios tecnológicos de que ele possa vir a dispor e utilizar no 
processo de aprendizagem” (Ferreira, 2004, p.107). 
 O papel do professor pode e deve não ser anulado na 
perceptiva de ensino-aprendizagem, mas potencializado, pois 
num contexto verticalizado o professor tem apenas a função de 
“transmitir” informações a uma turma passiva que não interage 
com ele. O seu papel não é diferente do papel da televisão 
analógica, na qual o telespectador apenas recebe informações, 
também de forma passiva. Neste modelo, baseado na 
interatividade, diálogo, o professor tornar-se promotor de um 
debate entre seus alunos que fará com que pensem sobre as 
informações recebidas, construindo relações significativas e 
consequentemente conhecimento sobre aquilo que ouvem, o 
professor, por sua vez aprende com seus discentes, pensando em 
novas possibilidades, desafiando sua classe e a si mesmo, isto é 
educação emancipatória, em que todos aprendem e ensinam 
tornando o conhecimento dinâmico, validado e reconstruído a 
todo momento. 
 

5. OS DESAFIOS À EDUCAÇÃO 
As ferramentas digitais, neste caso em especial a TV digital, 
apenas estão fazendo emergir uma necessidade antiga na 
educação, a transposição de uma educação verticalizada para 
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uma educação emancipatória. A nova geração nasceu imersa a 
toda essa gama tecnológica e para eles interagir é algo natural, 
diferentemente de quem nasceu na anteriormente a esta 
dinâmica. Pode-se perceber que há tensões entre alunos e 
professores, por aqueles se tratarem de nativos digitais e estes de 
imigrantes digitais. Na maioria das salas de aulas, mesmo que 
sejam verticalizados há uma gritante necessidade de 
transformação reivindicada pelos alunos, Ferreira (2004, p.124) 
diz que “Os alunos questionadores estão a todo o instante 
sinalizando que a escola não está mais atendendo a seus anseios, 
necessidades e expectativas e, por isso, é importante haver 
mudanças”.  
 A formação de professores para esta dinâmica sócio-
cultural é fundamental e deve ser prioridade das políticas de 
formação inicial e continuada dos professores, apenas desta 
maneira passaremos de uma aprendizagem baseada na 
transmissão de informações para uma aprendizagem 
significativa. 
 A principal mudança a considerar na conjuntura atual 
é emergência de processo educativo emancipatório voltado para 
o aluno,tendocomo centro seu processo formativo, claro que esta 
mudança é algo disuctido a muito tempo no âmbito educativo, 
mas parece que as tecnologias ,por meio do seu potencial 
comunicativo, exigem esta mudança. Com isto, surge a 
necessidade de repensar práticas e metodologias de ensino-
aprendizagem que considerem as demandas deste novo contexto. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A televisão brasileira tem importante papel na sociedade 
brasileira, ela é o principal meio de comunicação de massa do 
país, tendo grande influencia sobre a formação de opinião e 
padrão cultural da população. A televisão analógica tem como 
princípio a “recepção passiva” de seus telespectadores. A TV 
digital, por sua vez, traz um novo e importante elemento, em 
especial ao âmbito educativo, a interatividade, ao passo que os 
usuários deste serviço deixam de ser meros receptores para 
serem emissores da rede. Porém, vale ressaltar que apenas a 
interatividade proporcionada pela ferramenta não irá mudar o 
contexto de passividade para a interatividade, há a necessidade, 
da formação de sujeitos dialógicos que saibam ser emissores de 
rede nesta ordem social que está se criando. Para isto,  faz-se 
necessário uma mudança no contexto educativo, especialmente o 
formal, buscando promover um ambiente dialógico/interativo, 
que procure potencializar discussões, para (re) criação de 
conhecimentos, A TV digital interativa em si não muda o 
paradigma da educação, ela é apenas uma ferramenta, há 
necessidade de mudança nos sujeitos que a compõe.  
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ABSTRACT 

The Federal University of Rio Grande(FURG) provides students 
with information of his academic life in the Web system, however, 
this system has a low degree of accessibility and may not be 
possible for People with Special Needs Specific (PWD’s) to 
access it without assistance third party. However, this 
development work ains to assess the initial level of accessibility of 
the screens used for consultations academic information in 
Academic System(SIA) FURG and propose new more affordable. 
For this data collection were performed at the beginning of the 
project through automatic validation, checklist Web Content 
Accessibility Guidelines(WCAG), testing experts simulating users 
with disabilities and a questionnaire on PWD's. Subsequently, 
techniques were used HTML(HyperText Markup Language), 
CSS(Cascading Style Sheets) and JavaScript to develop 
prototypes of screens aiming comply with guidelines of the World 
Wide Web Consortium(W3C) and the Brazilian government, 
thereby promoting high degree of accessibility. In the other 
stages, screens proposals will be tested and implemented, the 
system documented held new collection, made notes of 
improvements in the degree of accessibility to the system and 
proposed future work. 

RESUMO 
A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) disponibiliza aos 
alunos informações de sua vida acadêmica através de sistema na 
Web. Todavia, este sistema possui baixo grau de acessibilidade, 
podendo não ser possível que Pessoas com Necessidades 
Especiais Específicas(PNEEs) o acessem sem auxílio de terceiros. 
Contudo, o presente trabalho em desenvolvimento tem como 
objetivo inicial avaliar o nível de acessibilidade das telas 
utilizadas para a realização de consultas de informações 
acadêmicas no Sistema Acadêmico(SIA) da FURG e propor novas 
mais acessíveis. Para isso, foram realizadas coleta de dados no 
início do projeto através de validação automática, checklist da 
Web Content Accessibility Guidelines(WCAG), testes com 
especialistas simulando usuários com deficiências e aplicação de 
questionário em PNEE's. Posteriormente, foram utilizadas 
técnicas HTML(HyperText Markup Language), CSS(Cascading 
Style Sheets) e JavaScript para o desenvolvimento de protótipos 
de telas objetivando estarem em conformidade com guidelines da 
World Wide Web Consortium(W3C) e do governo brasileiro, 
promovendo, assim, alto grau de acessibilidade. Nas demais 
etapas, as telas propostas serão testadas e implantadas, o sistema 
documentado, realizada nova coleta, feitos apontamentos de 
melhorias quanto ao grau de acessibilidade fornecido ao sistema e 
proposto trabalhos futuros. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

D.2.10 [Design]: Methodologies|acessibility 

Termos Gerais 

Padronização 

Palavras-chave 
Sistemas Web, Acessibilidade, Inclusão Digital, PNEE 

1. INTRODUÇÃO 
Na década de noventa a organização World Wide Web 
Consortium (W3C)[1] direcionou a produção de conteúdo e de 
sistemas relacionados à Internet ao regulamentar estruturas, 
linguagens e metodologias a serem utilizados na Web. Porém, 
essas convenções estipuladas à estrutura dos documentos não 
garantem que a produção deles seja padronizada. Por conta disso, 
surge a preocupação com os resultados apresentados no que diz 
respeito a sua usabilidade e acessibilidade. 

Nos dias de hoje, a tecnologia da informática disponibiliza vários 
recursos que contribuem para que pessoas com deficiência tenham 
melhores condições de acesso à educação - a chamada tecnologia 
assistiva - melhorando sua qualidade de vida, e permitindo um 
crescimento não só intelectual, mas também pessoal e 
profissional. É muito importante que qualquer conteúdo 
disponível na Internet incorpore algum tipo de estratégia 
inclusiva, que promova interoperabilidade e acessibilidade, para 
que sejam capazes de serem utilizados através de equipamentos 
com diferentes plataformas, navegadores e softwares de 
tecnologia assistiva. Assim, grande parte da sociedade pode ter 
acesso às informações, produzir e disseminar conhecimento, 
incitando a inclusão digital e, por conseqüência, a inclusão social. 

O governo brasileiro, interessado em assegurar o acesso à 
informação a todos os cidadãos, publicou em 2005, uma cartilha 
com recomendações para o desenvolvimento de sites acessíveis, 
chamada Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-
MAG)[2] e enfatizou a necessidade de observação dessa cartilha 
em 2012 no Decreto n° 7.724, que regulamenta a Lei nº 
12.527/11. 

A FURG deve, também, atentar para os benefícios que a 
acessibilidade traz aos usuários e utilizar de estratégias que 
promovam isso em seus sistemas. Hoje, ela possui mais de 100 
(cem) aplicações sendo utilizadas em, por volta de, 30 (trinta) 
sistemas consolidados e interligados, todos eles implementados 
através de um framework específico (CASCA) e acessados através 
de uma ferramenta Web que os incorpora.  
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O objetivo inicial deste trabalho é avaliar o nível de acessibilidade 
de determinadas telas no Sistema Acadêmico (SIA) da FURG e 
propor novas, mais acessíveis. 

Para alcançar o objetivo se fez necessário pesquisar tecnologias, 
guidelines e legislação a respeito de desenvolvimento Web, assim 
como, interoperabilidade, usabilidade, acessibilidade, suas 
técnicas e metodologias. Num segundo momento foi definido o 
escopo e verificada a viabilidade do projeto junto ao CASCA. 

Dando continuidade, foi realizada coleta de dados a respeito das 
telas do escopo através de: validação automática, checklist da 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), testes com 
especialistas simulando usuários com deficiências e aplicação de 
questionário em PNEE's. Posteriormente, foram utilizadas 
técnicas HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading 
Style Sheets) e JavaScript para o desenvolvimento de propostas de 
telas objetivando estarem em conformidade com os guidelines da 
W3C e do governo brasileiro. 

Como próxima etapa, pretende-se testar, documentar e implantar 
as novas telas. Após, realizar nova coleta e análise comparativa 
com os dados iniciais e apontar as melhorias quanto ao grau de 
acessibilidade fornecido ao sistema. 

Por fim, deixa-se à universidade, junto ao legado deste estudo e 
através de reuso dos componentes desenvolvidos, a proposta para 
trabalhos futuros de se promover o aumento da acessibilidade no 
restante dos sistemas baseados no CASCA e em outras aplicações 
Web disponibilizadas pela universidade a seus servidores e 
comunidade acadêmica. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Como embasamento deste trabalho foram desenvolvidos os 
assuntos explanados nos seguintes subcapítulos. 
 
2.1 Conteúdos na Web 
A popularização de dispositivos que dão acesso às tecnologias 
digitais faz com que tais conteúdos alcancem os lugares mais 
remotos do globo. A tendência é que esse acesso seja cada vez 
mais facilitado e, por sua vez, ampliado. Juntamente com a 
ampliação surgem novas tecnologias que refletem, também, na 
melhoria da qualidade do serviço, tornando a grande rede ainda 
mais eficiente e mais rápida a cada dia. Por conta disso, hoje é 
possível que um conteúdo disponibilizado em qualquer lugar seja, 
em segundos, acessado por outras pessoas de qualquer outro 
ponto do mundo. 

2.2 Padrão W3C 
Iniciativa que objetivou a padronização dos conteúdos na Web, a 
W3C foi criada em outubro de 2004. Um consórcio de empresas 
de tecnologia que desenvolve padrões, como XML (eXtensible 
Markup Language), HTML, XHTML (eXtensible Hypertext 
Markup Language) e CSS para a criação e a interpretação dos 
conteúdos para a Web objetivando garantir que qualquer 
aplicativo desenvolvido segundo esses padrões possa ser acessado 
e visualizado por outro criado observando a mesma padronização. 
Ainda é possível citar outras iniciativas desta natureza, tanto 
nacionais, quanto internacionais, como algumas normas NBR 
ISO/IEC, padrões ANSI, padrões de protocolos e outros.  

2.3 Usabilidade em Interfaces na Web 
A usabilidade visa garantir que o usuário realizará de forma mais 
eficiente e eficaz suas tarefas, aproveitando integralmente os 

recursos disponíveis. O Brasil demonstra sua preocupação com 
usabilidade na Web através da norma técnica ISO/IEC 
25010:2011 sobre engenharia de software no modelo de 
qualidade do produto. 

Para Nielsen[3], são cinco os componentes de qualidade da 
usabilidade: apreensibilidade, eficiência e simplicidade, 
memorização, erros e satisfação. 

Contudo, páginas e sistemas Web devem ter suas informações 
dispostas de forma a facilitar a leitura e entendimento dos 
usuários. Pois, caso isso não ocorra, a maioria deles 
provavelmente não conseguirão alcançar seus objetivos e deixarão 
a página ou, até mesmo os que conseguirem, não retornarão. 

2.4 Acessbilidade na Web 
É imprescindível observar que grande parte das pessoas que 
intencionam consumir o conteúdo da Web possuem algum tipo de 
deficiência, que significa perda ou limitação de oportunidades de 
participar da vida comunitária em condições de igualdade com as 
demais pessoas. É possível ter uma dimensão quantitativa global 
através dos dados da Organização Mundial da Saúde que apontam 
15% da população mundial vivendo com algum tipo de 
deficiência. 

Quando conteúdos, principalmente os educativos, são acessíveis, 
trazem um benefício enorme a pessoas com deficiências. Para 
Kane et al.[4], páginas Web inacessíveis podem promover um 
"educational divide" no qual pessoas com algum tipo de 
deficiência são alijadas do acesso à educação e consequentemente 
a outros aspectos da vida em sociedade. Esses mesmos autores 
mostraram que a acessibilidade ainda é um problema para a 
maioria das 100 melhores universidades do mundo. Segundo 
Rodrigues[5], atualmente, os deficientes visuais são em sua 
maioria pessoas semi-analfabetas ou possuem somente a educação 
básica, com extrema dificuldade de acesso a educação.  

A adoção da acessibilidade na confecção das páginas e aplicações 
para Internet não se caracteriza como limitação, ao contrário, as 
regras de acessibilidade tornam os documentos mais flexíveis, 
abrangentes, rápidos e fáceis de utilizar [5]. 

2.5 Tecnologia Assistiva 
Hoje em dia, a tecnologia da informática disponibiliza vários 
recursos que contribuem para que pessoas com deficiência tenham 
melhores condições de acesso à educação - a chamada tecnologia 
assistiva. Esses recursos melhoram sua qualidade de vida, tanto 
com o crescimento intelectual, quanto pessoal e profissional. 
Muitos softwares de tecnologia assistiva são desenvolvidos 
visando possibilitar o consumo do conteúdo existente na Internet, 
como leitores de tela para pessoas com deficiência visual. 

Leitores de tela são softwares usados para obter resposta do 
computador por meio sonoro, através de sintetizadores de voz, 
usado principalmente por deficientes visuais. Porém, não é 
qualquer tipo de conteúdo que esses softwares estão preparados 
para interpretar. Páginas que não possuem um código de acordo 
com os padrões do W3C apresentam comportamento imprevisível, 
na maioria das vezes impedem ou pelo menos dificultam o acesso. 

A conformidade com esses padrões permite que qualquer sistema 
de acesso à informação interprete a mesma adequadamente e da 
mesma forma, seja por meio de navegadores, agentes de software 
(mecanismos de busca ou ferramentas de captura de conteúdo) ou 
os próprios leitores de tela [6].  
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2.6 Avaliação de Acessibilidade 
Para a aviação de acessibilidade em um sistema Web é necessário 
observar três diretrizes: seguir os padrões de desenvolvimento de 
sites da W3C[1], seguir recomendações de acessibilidade da 
WCAG[10] e avaliar a acessibilidade.  

Segundo Soares [8] há diferentes maneiras de testar a 
acessibilidade de um Website: testes automáticos, 
semiautomáticos, manuais com especialistas, usuários, etc. Para 
ele, uma boa metodologia é a aplicação de três tipos de testes: de 
validação automática, de checklist da WCAG e de especialistas 
simulando usuários com deficiências. Havendo necessidade, é 
recomendado realizar outros tipos de testes como, por exemplo, 
com o usuário real.  

2.6.1 Validação Automática 
Para apoiar o processo de criação e verificação de conformidade 
de conteúdo acessível, foram desenvolvidas diversas ferramentas 
de validação e simulação. Essas ferramentas, recomendadas a 
serem utilizadas após validação do conteúdo HTML e CSS das 
páginas, são um importante recurso na criação de código 
acessível. Elas oferecem facilidade em realizar uma varredura no 
código e superam dificuldades que pequenas equipes encontram 
em ter contato com toda a diversidade de usuários existentes em 
cenários como o brasileiro. Algumas das ferramentas de validação 
amplamente utilizadas são o ATRC, o MAGENTA e, no contexto 
brasileiro, o DaSilva[11] e o ASES. 

2.6.2 Checklist da WCAG 
Outro procedimento a ser adotado é a realização do checklist do 
WCAG[7], para apurar se realmente o site está contemplando 
todos os itens de acessibilidade. Esse instrumento trata-se de uma 
listagem de pontos importantes que devem ser avaliados 
manualmente nas telas desejadas. Apesar dos avaliadores 
automáticos teoricamente contemplarem o checklist, Soares [8] 
sugere que ele seja incluído na lista de testes, principalmente nas 
páginas críticas e mais importantes do projeto. 

2.6.3 Teste com Especialistas Simulando 
Usuários com Deficiências 

Para realização desse tipo de teste, é necessário considerar 
algumas situações importantes que vivenciam usuários com 
deficiência, são elas: acesso ao computador sem mouse, acesso ao 
computador sem teclado, acesso ao computador sem monitor e 
acesso ao computador sem áudio. 

Esse teste é dividido em três tipos. O primeiro consiste em 
desenvolvedores navegando nas páginas sem a utilização de 
mouse, depois, sem mouse e com leitor de tela e, por último, sem 
mouse e sem monitor, utilizando apenas o leitor de tela para a 
navegação. Nesse teste de simulação real é possível que se 
perceba alguma falha no desenvolvimento das telas que não 
tenham sido percebidas nos códigos. 

2.6.4 Teste com um Usuário Real 
A realização desse teste pode ocorrer por meio de entrevista ou 
outro instrumento que possibilite e melhor atenda à necessidade 
do desenvolvedor, podendo apontar erros antes nunca notados. 

2.7 Regulamentações 
A preocupação com a disponibilização de conteúdo acessível teve 
iniciativa com a W3C através da iniciativa chamada Web 

Acessibility Inititive (WAI), em 1999, que elaborou o primeiro 
documento criado para auxiliar os desenvolvedores de páginas 
Web que objetiva propor sugestões de como tornar o conteúdo de 
documentos Web acessível, o "Web Content Acessibility 
Guidelines"[7].  
Atualmente, existem diversas outras iniciativas neste sentido, 
onde destacam-se, além do WAI, o Section 508, o Stanca Act  e, 
no contexto brasileiro, o e-MAG [2]. 

Buscando tornar efetiva a observação da e-MAG, o governo 
brasileiro promulgou o decreto número 7.724, de 16 de maio de 
2012 [9] regulamentando no âmbito do Poder Executivo federal, 
conforme o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011 - que dispõe sobre o acesso a informações - os 
procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a 
classificação de informações sob restrição de acesso. Tendo, em 
seu artigo oitavo, expresso que "Os sítios na Internet dos órgãos e 
entidades deverão, em cumprimento às normas estabelecidas pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atender aos 
seguintes requisitos, entre outros: (...) VIII - garantir a 
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência." [10]. 
Com isso, o governo torna obrigatória aos seus desenvolvedores 
Web de sítios e portais a observação daquela cartilha. 

2.8 O Framework CASCA 
Segundo Taligent Inc.[11], os frameworks disponibilizam 
infraestrutura de projeto ao desenvolvedor da aplicação, 
reduzindo a quantidade de código a ser desenvolvida, testada e 
depurada. As interconexões preestabelecidas definem a 
arquitetura da aplicação. 

O framework CASCA começou a ser desenvolvido no Núcleo de 
Tecnologia da Informação da Universidade Federal do Rio 
Grande em 2005, tendo como objetivo principal a padronização 
de componentes de tela dos sistemas Web da FURG e da 
unificação da forma e local de acesso aos softwares desenvolvido 
[12]. 

O CASCA possui estrutura para desenvolvimento baseado em 
componentes. Está organizado em camadas de componentes e de 
controle, onde, na camada de componentes encontram-se as 
características e comportamentos dos componentes, assim como 
seu código de apresentação em tela.  

Atualmente o CASCA é o padrão no desenvolvimento de sistemas 
no Núcleo de Tecnologia de Informação da FURG e através dele 
já foram criados mais de 30 sistemas, somando cerca de 100 
aplicações. 

Mais informações referentes ao framework CASCA podem ser 
encontradas em [12]. 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Escopo 
A definição do escopo do projeto baseou-se no caminho a ser 
percorrido pelo usuário dentro do sistema acadêmico, desde o 
login até que ele conseguisse consultar suas informações 
acadêmicas. Nisso, foram definidas três telas principais: tela de 
login, tela inicial do SIA e tela de informações acadêmicas. 

3.2 Ambiente de Testes 
Os testes automatizados são projetados para avaliarem páginas 
disponíveis na Internet, portanto foi necessário extrair a 
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codificação das telas e disponibilizá-las em um servidor de testes 
par ao acesso externo, sem a necessidade de autenticação nos 
servidores da universidade.  

3.3 Avaliação Inicial 
Nos tópicos abaixo, são mostrados os resultados parciais das 
primeiras avaliações realizadas no CASCA e SIA. 

3.3.1 Validação Automática 
Durante a avaliação automática foi identificado que diferentes 
avaliadores disponíveis na Internet podem emitir resultados muito 
diferentes. Portando, neste trabalho foram utilizados três 
avaliadores: DaSilva, eXaminator e Hera. 

O avaliador DaSilva informou alguns problemas nas telas 
avaliadas mas não conseguiu avaliar o conteúdo disponível dentro 
de componentes do tipo frame das telas. Em seguida, as mesmas 
telas foram submetidas a um segundo avaliador, o eXaminator. 
Esse avaliador emitiu uma pontuação de nível de acessibilidade, 
em média Índice web@X (0-10): F1.4, além de outros resultados 
de estrutura semelhante ao primeiro avaliador, porém, com grande 
discrepância na quantidade de críticas, muito por conta de ter 
realizado avaliação de alguns frames. Por fim, as telas foram 
submetidas a um novo avaliador, o Hera. Este último avaliador 
resultou informações ainda bastante diferentes das anteriores e 
novas a respeito de frames ainda não identificados pelos demais.  

Após a coleta das informações dos avaliadores, foi realizada uma 
síntese dos dados que possibilitou a conclusão de que, nesta 
primeira tela avaliada, são cinco os erros mais ocorrentes: 
equivalente textual para todo o elemento não textual, documentos 
não passíveis de validação por gramáticas formais publicadas, 
falta de elementos de cabeçalho, falta de identificação do idioma 
principal e falta de teclas de atalho para links importantes. 

3.3.2 Checklist 
O checklist da Web Content Accessibility Guidelines resultou 
críticas semelhantes às dos validadores automáticos. Esse 
resultado semelhante era esperado, pois os validadores se baseiam 
neste checklist para realizar as avaliações.  

3.3.3 Testes Simulados 
Foram realizados três tipos de testes por duas pessoas para 
contemplar os testes simulados.  

No teste realizado sem mouse foi possível a identificação que na 
tela de login não se pode acessar via teclado funcionalidades de 
renovação de senha ou página de instruções. Ainda na realização 
desse teste, percebeu-se que o menu vertical, também, não recebia 
o foco do teclado. 
No segundo teste simulado, realizado com o leitor de tela NVDA, 
foi considerada inviável a iteração de um deficiente visual com os 
sistemas. Durante esse teste não foi possível, sequer, identificar os 
campos para inserção de login e senha na página inicial dos 
sistemas e, uma vez dentro dos sistemas, muitos recursos recebem 
foco do software, mas este não transmite informação. 
Na realização do último teste simulado, utilizando apenas o leitor 
de tela para a navegação, não foi possível associar informação 
alguma passada pelo leitor às informações visuais daquelas telas. 

Por fim, na realização do teste com usuário real através de 
entrevista qualitativa estruturada aplicada em deficiente visual 
identificou que para a realização de login já foi necessário auxílio 
de terceiro, assim como após esta etapa não foi possível que o 
usuário verificasse sozinho suas informações acadêmicas. 

4 CONSIDERAÇÕES ATÉ O MOMENTO 
Até o momento, é possível concluir que o sistema avaliado possui 
grau de acessibilidade muito baixo, oferecendo grande dificuldade 
ou não possibilitando que pessoas com determinada necessidade 
especial consigam consultar suas informações acadêmicas. 
Embasadas nesse estudo, foram desenvolvidas algumas propostas 
de telas e estão sendo desenvolvidas técnicas para implantação 
dessa proposta junto ao framework utilizado na universidade. 
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ABSTRACT 
Virtual and interactive teaching methodologies are being 
increasingly exploited in the educational context, seeking to 
increase the students interest, consequently enhancing their 
learning. In this context, in this article is presented a 3D virtual 
museum of the history of computing focusing on students 
interaction. The museum was developed on the OpenSimulator 
virtual environment and has integration with Moodle by Sloodle 
module, allowing the teacher to insert materials and activities 
from Moodle into the museum, and the possibility of the teacher 
track the movements of the students in the museum through 
Sloodle Tracker.  

RESUMO 
Metodologias de ensino virtuais e interativas estão sendo cada vez 
mais exploradas no contexto educacional, buscando aumentar o 
interesse do estudante, consequentemente, melhorando sua 
aprendizagem. Neste contexto, é apresentado neste artigo um 
museu virtual 3D sobre a história da computação com foco na 
interação dos alunos com os artefatos do mesmo. O museu foi 
desenvolvido através do ambiente virtual OpenSimulator e possui 
integração com o AVEA Moodle, através do módulo Sloodle, 
permitindo ao professor a inserção de materiais e atividades do 
Moodle para dentro do museu, além da possibilidade de o 
professor rastrear os movimentos do aluno dentro do museu 
através do Sloodle Tracker.  

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer-assisted 
instruction (CAI), Computer-managed instruction 
(CMI), Distance learning 

General Terms 

Design, Human Factors, Languages 

Palavras-chave 

Museus Virtuais, Mundos Virtuais 3D, Sloodle, Sloodle Tracker 

1. INTRODUÇÃO 
Com a introdução de novas tecnologias e ferramentas de 
informação e comunicação na educação, a interatividade pode ser 
considerada uma funcionalidade importante para compreensão dos 
conceitos envolvidos. Para Recuero [1], “interação é aquela que 
tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus pares.” As 

interações seguidas e repetidas constituem as relações sociais do 
estudante. A interação depende das formas de agir do estudante, 
incluindo habilidades que possibilitam criar um horizonte maior 
para produzir conhecimento [1]. Desta forma, ambientes 
imersivos, tais como os AVEA - Ambientes Virtuais de Ensino e 
Aprendizagem, são de extrema importância para a aprendizagem, 
pois além de permitirem a interação entre os estudantes, devem 
dispor de interações com o ambiente para que o estudante se sinta 
motivado a usá-lo. 

Partindo desta premissa, encontra-se em desenvolvimento um 
Museu Virtual da História da Computação, desenvolvido dentro 
de um mundo virtual 3D, utilizando a plataforma OpenSimulator. 
O mesmo tem como objetivo servir de apoio ao processo de 
ensino e aprendizagem dos conceitos iniciais da disciplina de 
Introdução à Computação em cursos da área de computação, bem 
como áreas afim. O museu está organizado em galerias, sendo que 
cada uma delas apresenta artefatos associados à história da 
computação, tais como objetos da pré-história da computação, 
galeria de personalidades associados à computação em diferentes 
épocas, equipamentos, linguagens de programação, entre outros. 

A visitação ao museu virtual pode ocorrer com o 
acompanhamento do professor durante uma aula, ou o estudante 
pode visitar o mesmo a qualquer momento, interagindo com seus 
artefatos e conteúdos. A questão que se coloca ao professor 
durante uma visitação não guiada, ou seja, sem seu 
acompanhamento, refere-se a como analisar as interações do 
estudante nestes momentos.  

Considerando este cenário, este artigo tem como objetivo 
apresentar a implementação de um sistema de monitoramento das 
interações feitas entre os estudantes e os objetos do museu, 
possibilitando ao professor uma visão dos caminhos percorridos 
no que se refere às galerias visitadas e aos artefatos com os quais 
interagiu. Esta implementação foi possível através da utilização do 
plug-in Sloodle Tracker, componente do módulo Sloodle. 

2. A DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO À 
COMPUTAÇÃO 
O interesse em ensinar a Computação é um tema que vem sendo 
tratado em vários locais no mundo. Em alguns países já se utiliza 
um currículo mínimo para o ensino de Ciência da Computação, é 
o que acontece em Israel [2]. Na tentativa de engajar os estudantes 
e fazê-los conhecer mais sobre a Ciência da Computação, muitos 
projetos têm procurado esclarecer os seus conceitos fundamentais, 
através de atividades que possam entreter e desafiar. Alguns 
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países têm conseguido implantar um currículo mínimo nas 
universidades, conforme cita Ragonis [3].  

Tradicionalmente, tanto cursos de computação quanto áreas afim 
possuem em seus currículos uma disciplina de introdução à área 
da computação, que busca explorar a história da computação e sua 
relação com as principais formas de utilização e aplicação de 
computadores, apresentando aos estudantes uma visão geral e 
abrangente do escopo que envolve a computação nos mais 
diversos segmentos da sociedade. Uma das primeiras aulas 
trabalhadas junto aos estudantes trata dos aspectos da história da 
computação. Ainda, alguns autores destacam que é fundamental 
ao estudante de computação possuir uma compreensão dos 
aspectos técnicos e culturais de sua área, de seu passado e 
presente, como fonte importante para seus estudos acadêmicos no 
decorrer do curso [4,5].  

Porém, do ponto de vista educacional, o que se observa, na 
maioria dos casos, são apresentações expositivas, por meio de 
slides, que traçam a trajetória da computação nas diferentes 
décadas de sua evolução. Uma grande dificuldade que professores 
enfrentam é a falta de interesse de muitos alunos que, por sua vez, 
alegam que as aulas são cansativas, especialmente as aulas 
expositivas. Neste contexto, diferentes abordagens têm sido 
propostas para agregar às aulas consideradas “tradicionais”, entre 
elas o uso de simulações, jogos computacionais e ambientes 
virtuais [6,5]. Considerando o foco deste trabalho, que trata da 
abordagem da história da computação em cursos de graduação, 
destaca-se como uma possibilidade apresentar de forma mais 
interativa esta evolução e artefatos de cada década de avanços 
tecnológicos. Uma das possibilidades é a utilização de mundos 
virtuais 3D onde os estudantes possam visualizar artefatos e 
interagir com os mesmos. Neste contexto, surge a proposta de 
criar um museu virtual imerso em um Mundo Virtual 3D, onde os 
estudantes possam realizar uma visitação virtual pela história da 
computação interagindo com os diferentes artefatos de cada 
época.  

3. MUNDOS VIRTUAIS 3D 
Mundos virtuais 3D são ambientes online persistentes gerados por 
computador, onde as pessoas podem interagir de maneira 
comparável ao mundo real, seja para o trabalho ou lazer, tendo em 
vista que a partir de uma personificação do indivíduo (avatar) no 
mundo virtual, o usuário pode se comunicar via canal de voz, 
mensagens de texto e exibir expressões corporais [7]. Assim, 
instituições acadêmicas e empresas têm explorado os benefícios 
de ambientes imersivos onde os participantes podem interagir uns 
com os outros, bem como, com o professor, mesmo que estejam 
fisicamente a milhares de quilômetros de distância [8]. 

No segmento de Mundos Virtuais 3D as possibilidades de imersão 
em ambientes como Second Life (SL) e  OpenSimulator têm sido 
utilizadas para o desenvolvimento de ambientes colaborativos de 
realidade virtual para uso educacional. Para este projeto, adotou-
se o Mundo Virtual OpenSimulator, ou simplesmente OpenSim, 
como plataforma de desenvolvimento do museu virtual. As 
próximas seções destacam algumas características deste ambiente, 
bem como do módulo Sloodle, utilizado neste trabalho. 

3.1 OpenSimulator 
O OpenSim faz parte do Projeto OpenSimulator (OS), um 
servidor de Mundos Virtuais que pode ser utilizado para criar e 
desenvolver Ambientes Virtuais em 3D. O OpenSimulator pode 
ser utilizado para criar um ambiente semelhante ao Second Life 

(SL), uma das plataformas pioneiras no desenvolvimento de 
mundos virtuais 3D. O OpenSim é uma solução de código aberto, 
o que oferece alta compatibilidade com SL e com protocolos de 
comunicação com outras plataformas (www.opensimulator.org). 

O Projeto  OpenSim não é a única plataforma de criação de 
mundos virtuais desenvolvida por comunidades de código aberto. 
Entretanto, seu projeto se destaca não só pela grande quantidade 
de usuários e desenvolvedores envolvidos, mas também por 
possuir uma rica interface gráfica e funcionalidades de 
comunicação e modelagem simples e interativas (OPENSIM, 
2013) [9]. 

Dentre as funcionalidades do OS encontram se os diferentes meios 
de comunicação disponíveis a partir do uso do áudio ou em 
conversas via chat. A construção de objetos gráficos e a 
disponibilização de recursos em multimídia também são 
funcionalidades que agregam valor ao ambiente quando este 
assume a forma de um Laboratório Virtual (TAROUCO, 2012) 
[10]. 

3.2 Sloodle e Sloodle Tracker 
O Sloodle é um sistema que integra mundos virtuais 3D 
desenvolvidos, tanto no Second Life quanto no OpenSim, com o 
sistema de gerenciamento de aprendizagem de código aberto 
Moodle[9]. O Sloodle apresenta-se como uma ferramenta com 
possibilidades variadas no que concerne à dinamização de uma 
sala de aula virtual tridimensional [9].  

Este módulo foi criado para ser integrado a ambientes virtuais 3D, 
(metaversos), com o objetivo de dinamizar o ambiente, permitindo 
que  uma atividade disponibilizada via Moodle  possa se juntar  a 
uma “sala de aula 3D interativa com todos os recursos do Moodle 
disponíveis para seus estudantes no mundo virtual”.  

Uma das características interessantes do Sloodle é o Sloodle 
Tracker, por ter a capacidade de rastrear os estudantes em suas 
atividades. Este é um plugin de um módulo do Sloodle que 
permite interação com os objetos nos mundos virtuais 
Opensimulator e Second Life para ser monitorado e gravado para 
uma página Moodle. Ele foi desenvolvido para auxiliar no 
processo de ensino e aprendizagem proporcionando 
funcionalidades que permitem que as ações de ambos sejam 
monitoradas e gravadas. Ambos, estudantes e professores, têm a 
visão dos resultados registrados para após poder ter uma análise 
do que foi realizado com sucesso no ambiente.  

O componente Sloodle tracker, desenvolvido por uma equipe de 
pesquisadores da Universidade de Ulster permitindo interações 
com os objetos no opensimulator a ser monitorado e gravado para 
uma página Moodle [9]. O uso do plug- in do sloodle vem desde 
aplicativos usados para registrar o avatar no site do Moodle a 
atividades que definem uma faixa de atividades que devem sem 
completadas por um usuário e essa faixa de atividades, chamada 
de Sloodle Tracker, contêm propriedades de avaliar se o aluno 
completou a tarefa segundo o designado ou não [9].  

4. O MUSEU VIRTUAL 3D DA HISTÓRIA 
DA COMPUTAÇÃO 
É possível identificar diversas iniciativas de museus virtuais 
dedicados a apresentar a história da computação [11].  No entanto, 
a maioria destes museus está organizada através de páginas web 
que exibem imagens dos artefatos, com pouca interação com os 
mesmos. São disponibilizadas informações sobre os objetos, na 
maioria das vezes de forma textual. Em alguns casos, é possível 
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encontrar outros tipos de mídias complementando as exposições, 
como vídeo e áudio. 

O Museu da História da Computação apresentado neste trabalho 
traz a proposta de inserir o estudante em um museu virtual para 
auxiliar no ensino-aprendizagem nas disciplinas de introdução à 
computação dos cursos da área. A colaboração e os objetos 
interativos trazem ao aluno um ambiente mais atrativo, 
aumentando a sua atenção durante a visita virtual. A estrutura do 
museu está em dividida em um hall de entrada, quatro galerias de 
exposições e duas salas. No hall de entrada, o estudante tem 
acesso a um mapa do museu para orientar-se e a um ambiente para 
a visualização de um vídeo introdutório sobre o museu, 
apresentando sua estrutura e suas principais atrações. A primeira 
galeria (figura 1) do museu é referente à pré-história da 
computação, onde encontram-se vários objetos de diferentes 
tempos, que representam as primeiras invenções humanas para 
contagem, exibição e manipulação de números, palavras, sons e 
imagens.  

 
Figura 2. Galeria da Pré-História da Computação. 

Os objetos da galeria são interativos, apresentando animações, 
movimentos e imagens ao toque do usuário, que ajudam a 
entender seu funcionamento. Os objetos estão organizados 
cronologicamente, começando com invenções e objetos criados na 
era anterior a Cristo, tais como a escrita cuneiforme, o relógio de 
sol e o ábaco; até a era depois de Cristo, onde estão representadas 
a régua de cálculo, a máquina de pascal, o tear programável,  entre 
outros. As outras três galerias estão em processo de 
desenvolvimento, sendo que na segunda galeria serão expostos 
objetos interaivos referentes às gerações dos computadores, na 
terceira galeria estarão representadas as principais personalidades 
da história da computação e, por fim, a quarta galeria será 
destinada à história e evolução das linguagens de programação. 

O museu apresenta ainda duas salas aos seus visitantes: (1) a sala 
de convivência, onde os estudantes poderão interagir uns com os 
outros e discutir sobre os assuntos abordados durante a visita. 
Também estarão disponíveis livros virtuais com materiais 
relacionados ao museu para os estudantes realizarem pesquisas e 
tirarem dúvidas; e (2) a sala de estudos, onde o professor irá expor 
seus materiais e atividades, disponíveis no Moodle, para os 
estudantes através do Sloodle. A próxima seção apresenta a 
integração do museu com o Moodle através do módulo Sloodle e 
sua ferramenta de rastreamento, o Sloodle Tracker. 

5. INTEGRAÇÃO DO MUSEU COM O 
SLOODLE 
A integração do Museu da Computação com o Sloodle surge da 
necessidade de permitir ao professor a possibilidade de importar 
seus materiais e atividades criadas no Moodle para dentro do 

museu. Assim, o estudante pode visualizar os materiais do 
professor e realizar suas atividades, sem a necessidade de sair do 
ambiente do museu. 

Outra possibilidade é a importação de questionários do Moodle, 
que são acessíveis dentro do museu pelo objeto Quiz Chair, que é 
uma cadeira onde o estudante sentará e responderá ao questionário 
proposto pelo professor. Ao final, pode ser mostrada a pontuação 
do aluno e quais foram seus erros e acertos. Para isso, 
primeiramente o estudante deve atribuir o seu usuário Moodle ao 
avatar que ele está utilizando para a visitação, que é feito através 
do objeto Sloodle RegEnroll Booth, uma cabine que permite o 
estudante acessar o site do Moodle para entrar com o seu usuário e 
senha. Assim, quando o aluno realizar as atividades, os resultados 
serão atribuídos no Moodle ao seu usuário. Tais materiais e 
atividades estão disponíveis na sala de estudos do museu, onde o 
aluno visualizará as apresentações de slides criadas pelo professor 
e outros materiais, além de responder questionários referentes ao 
conteúdo visto durante a visita às galerias do museu. 

Para um maior controle do professor sobre as atividades e os 
objetos educacionais com os quais o estudante interage ao longo 
da visitação, foi introduzido o Sloodle Tracker ao museu. Seu 
funcionamento baseia-se na interação do estudante com os objetos 
do museu e na presença de seu avatar em suas galerias. Para a 
detecção da interação do estudante, o Sloodle Tracker 
disponibiliza o objeto Sloodle Button, que recebe mensagens dos 
artefatos tocados pelo estudante e se comunica com o ambiente 
Moodle registrando a interação do mesmo com o objeto. Para a 
detecção da presença do estudante, é utilizado o Sloodle Scanner, 
objeto que envia uma mensagem ao Moodle quando o estudante 
se aproxima, registrando a presença do mesmo em determinado 
local, instrumento que foi utilizado nas galerias do museu para 
registrar quais delas foram visitadas pelos estudantes. O professor 
tem acesso a tais registros, permitindo-lhe observar os estudantes 
que realizaram as atividades e visitaram os locais rastreados pelo 
Sloodle Tracker. Também, caso o professor tenha instruído os 
estudantes a realizarem um determinado roteiro durante a visita ao 
museu, o relatório do Sloodle Tracker permitirá ao professor a 
análise de como o estudante cumpriu o roteiro proposto. Por 
exemplo, durante uma visita ao museu, um estudante entra na 
galeria da pré-história da computação e interage com o objeto 
“escrita cuneiforme” e com o “ábaco” (figura 6).  

 
Figura 6. Ábaco com Sloodle Tracker. 

 

No relatório do Sloodle Tracker (figura 7) constará como 
Completed as atividades com as quais ele interagiu e sua presença 
na galeria, registrando a data e a hora da interação/presença, sendo 
que constará como Not Completed os objetos com os quais o 
aluno não interagiu e as galerias ou salas pelas quais ele não 
passou. 
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Figura 7. Relatório do Tracker no Moodle. 

 

6. CONCLUSÕES 
Este artigo teve como objetivo central a integração de um museu 
virtual educacional com o módulo Sloodle possibilitando, através 
dos objetos Rezzer e Tracker, maior fluidez e potencialização na 
interação dos estudantes com os ambientes virtuais 3D, podendo 
elevar a curva de aprendizado do estudante.  

Com a possibilidade de monitoramento dos passos do estudante é 
possível identificar que ele clicou nos objetos e passou pelas salas. 
Pensando nisso, estuda-se a possibilidade de expandir as pesquisas 
de forma a obter dados mais completos da efetiva interação do 
estudante com os objetos rastreados.  

Nos mundos virtuais, é importante perceber que o professor tem o 
papel de instruir e promover a participação ativa dos estudantes no 
aprendizado como forma de possibilitar que os mesmos atualizem 
seus conhecimentos e tenham acesso às melhores práticas com 
ambientes imersivos. Neste momento, as pesquisas estão sendo 
realizadas no sentido de integrar o Sloodle Tracker aos outros 
objetos do museu, tornando-o acessível da mesma forma que os 
demais ambientes que integram o Sloodle.   

Após a finalização das galerias do museu, o mesmo será 
apresentado a uma turma de estudantes de uma disciplina que 
contempla os conteúdos de introdução a computação, de forma a 
avaliar as potenciais contribuições de utilização do mesmo em 
âmbito educacional. 

Como perspectiva de trabalho futuro, relacionado ao uso do 
Sloodle Tracker, pretende-se analisar a possibilidade de 
desenvolvimento de um sistema de recomendação, que indique 
aos estudantes materiais complementares de estudo, com base no 
que foi observado de suas interações durante a visitação. De 
acordo com [10], o uso de sistemas de recomendação com 
finalidade educacional pode atrair mais a atenção do estudante, 
motivando-o no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, 
ao lhe apresentar conteúdos educacionais mais específicos e 
relevantes. No contexto do museu apresentado neste artigo, 
sistemas de recomendação podem sugerir materiais educacionais 
de acordo com as ações que o estudante executa ao percorrer o 
mesmo. 
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ABSTRACT 

This article present the results obtained in the master’s 
degree dissertation, defended July 2012 at UniRitter – Laureate 
International Universities - entitled “The Use of CITs as 
Contextualization Gauges When Teaching S/FL - Spanish and a 
Foreign Language." This dissertation sought to investigate the 
effectiveness of Twitter as a mediation supplement and a diffuser 
of content worked on in the classroom. This social network was 
used by the professor as a tool to clear up doubts, expand 
vocabulary, and reinforce content developed by students. This 
paper focuses on a succinct presentation of the methodology, data 
collection, and results from the use of this tool in the educational 
environment.  

KEY-WORDS: Twitter – Mediation – Contextualization – 
Learning a Foreign Language 

 
RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados obtidos na 
dissertação de mestrado, defendida em julho de 2012 na UniRitter 
– Laureate International Universities, intitulada “O uso de Tic`s 
como mediadoras da contextualização no ensino de E/LE - 
Espanhol Língua Estrangeira”. Esta dissertação procurou 
investigar a eficiência do Twitter como complemento mediador e 
difusor de conteúdos trabalhados em sala de aula. Nesse trabalho 
a rede social foi utilizada como um instrumento para esclarecer 
dúvidas, ampliar vocabulário e reforçar os conteúdos 
desenvolvidos pelos seus alunos. Este trabalho centra-se em 
apresentar sucintamente, a metodologia, coleta de dados e 
resultados obtidos a partir do uso desta ferramenta no âmbito 
educativo.  

PALAVRAS-CHAVE: Twitter – Mediação – Contextualização - 
Aprendizagem Língua Estrangeira. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Com base no objetivo da pesquisa – O uso de TIC`s como 
mediadoras da contextualização no ensino de E/LE - Espanhol 
Língua Estrangeira – desenvolveu-se uma investigação de caráter 
qualitativo, tipo estudo de caso, em que foram explorados os 
elementos e características constituintes do ambiente de 
aprendizagem de um grupo de alunos, profissionais da área da 
tecnologia. A investigação se realizou em uma empresa, com sede 
na cidade de Porto Alegre – RS - Brasil, onde os funcionários/ 

alunos tinham como característica marcante o uso das TIC`S em 
seu ambiente de trabalho. Os alunos que participaram do corpus 
de análise desta pesquisa estavam em uma faixa etária entre vinte 
e cinco e trinta e cinco anos e fazia uso constante de Smartphones, 
através dos quais acessavam a redes sociais como Facebook e 
Twitter. Devido ao vasto número de ferramentas que atualmente 
comportam as TIC`s, optamos por investigar a eficiência de 
utilizar o microblog Twitter como instrumento de ajuda na 
aprendizagem de E/LE. Escolhemos esta ferramenta após observar 
o uso que reiteradas vezes os alunos faziam desta ferramenta em 
seu trabalho diário. Utilizamos esta rede social como instrumento 
para adentrar no cotidiano dos alunos e comprovar a sua eficiência 
em termos de mediação para a aprendizagem de E/LE.  
Escolhemos esta rede em detrimento de outras, por se tratar de 
uma rede social com o foco no fluxo cognitivo, como nos explica 
Santaella [1], “no Twitter o foco encontra-se na qualidade e no 
tipo de conteúdo veiculado por um usuário específico.” O Twitter 
é uma mídia social que une a mobilidade do acesso à 
temporalidade. Santaella [2] descreve o Twitter como um meio 
multidirecional de captação de informações personalizadas; um 
veículo de difusão contínua de idéias; um espaço colaborativo no 
qual questões surgem a partir de interesses dos mais 
microscópicos aos mais macroscópicos.  
Os temas selecionados como objeto de estudo central das 
postagens, foram escolhidos de acordo com os níveis A2, B1 e B2 
do “Marco Comum Europeu de Referência para as línguas: 
aprendizagem, ensino e avaliação” - trata-se de um documento 
que tem por finalidade facilitar a comunicação entre os 
profissionais do ensino de línguas, oferecendo-lhes uma base 
comum para o desenvolvimento curricular, a elaboração de 
programas de línguas, provas, manuais e critérios de avaliação.  
 

2. AS TIC`S NO ÂMBITO EDUCATIVO 
Os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais – são diretrizes que 
têm por objetivo auxiliar os educadores em sua reflexão sobre a 
sua prática diária em sala de aula, além de servir de apoio ao 
planejamento de aulas e ao desenvolvimento do currículo da 
escola. Estes parâmetros ao referirem-se ao ensino de línguas 
estrangeiras, chamam a nossa atenção para a relevância de ensinar 
uma língua estrangeira, dentro de um contexto multidisciplinar e 
não mais como uma disciplina isolada no currículo. Assim, deixa 
de ter sentido o ensino de línguas que tem como objetivo apenas o 
conhecimento metalingüístico e reconhece a importância de 
aprender um segundo idioma.  
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A Contextualização tem a ver com a motivação do aluno, por dar 
sentido àquilo que ele aprende, trata-se de um elemento 
fundamental para que ocorra a aprendizagem e se construa o 
conhecimento. Através da contextualização, o aluno pode fazer 
uma ponte entre a teoria e a prática, pensamento que está previsto 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais [3], que definem Ciência 
como uma elaboração humana para a compreensão do mundo.  
As TIC`s podem cumprir um papel fundamental dentro deste 
processo, pois facilitam a integração e a mediação dos discentes 
com um mundo globalizado.  
Este trabalho investigou como podemos realizar esta mediação 
entre as TIC´s e a aprendizagem de E/LE de forma a explorar da 
melhor maneira possível toda a potencialidade desta interação.  
O Sociointeracionismo, corrente pedagógica amplamente 
desenvolvida por Lev Vygotsky [4], afirma que a interação social 
exerce um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo. 
Quanto mais ricas as interações, maior e mais sofisticado será o 
desenvolvimento dos envolvidos na interação.  
 
De acordo com os pressupostos estabelecidos por Vigotsky [5], a 
aprendizagem promove vários processos internos de 
desenvolvimento mental, que tomam corpo somente quando o 
sujeito interage com objetos e sujeitos em cooperação. Uma vez 
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 
desenvolvimento. 
 
Vygotsky [6] afirma que a aprendizagem é mais do que a 
aquisição de capacidades para pensar, é a aquisição de muitas 
capacidades para pensar sobre várias coisas. A sua teoria de 
aprendizagem propõe uma situação de ensino/ aprendizagem na 
qual o indivíduo aprende por meio de sua inserção na sociedade, 
de sua interação com outros indivíduos e, principalmente, onde o 
contexto social é o lugar onde se dá a construção do conhecimento 
mediado.  
Cabe aqui considerar o conceito de ZDP - Zona de 
Desenvolvimento Proximal, conceito elaborado por Vygotsky [7], 
o qual define a distância entre o nível de desenvolvimento real, 
determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, 
e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de 
resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com outro companheiro.  
Para Vygotsky, os mediadores são instrumentos que transformam 
a realidade em lugar de imitá-la, sua função não é adaptar-se 
passivamente às condições do meio, mas sim modificá-las 
ativamente. Na aprendizagem mediada o ponto fundamental é a 
forma adequada como será realizada a intervenção aos aprendizes 
pelo mediador ou pelo instrumento de mediação.  
 
Se aplicarmos os pressupostos que acabamos de expor à 
aprendizagem desenvolvida com base nas TIC`s, podemos afirmar 
que o computador é um instrumento de mediação que pode ser 
utilizado para promover a aprendizagem de uma língua 
estrangeira, assim como também instigar a contextualização de 
conteúdos, já que o conhecimento e a interação podem ser 
processados através da máquina.  
 
2.1 Os Instrumentos de Pesquisa.  
Os alunos participantes do corpus de análise que constatou a 
eficácia dos instrumentos de avaliação gerados para a pesquisa, 
definiu-se em cinco alunos estudantes de E/LE, usuários da rede 
social Twitter.  

Durante o período estabelecido para a efetivação dessa sondagem, 
realizamos duas postagens diárias através de nosso Twitter 
pessoal. Estas postagens consistiram em dicas e/ou tópicos sobre 
E/LE.  
Para melhor organizar o estudo, as atividades foram divididas nas 
seguintes categorias: Falsos Cognatos (Palabras 
Heterosemánticas), A palavra do dia (La palabra del día), Dicas 
gramaticais (Tips gramaticales), Ampliação de vocabulário 
(Ampliación de Vocabulario).  
Para proceder ao levantamento de dados desta sondagem, foram 
empregados os seguintes instrumentos individuais:  
A - Entrevista semi-estruturada, a qual procurou investigar: a) o 
número de acessos diário do usuário ao Twitter, b) dentre as 
postagens realizadas, qual a favorita(s) do usuário. B – Quadro 
representativo das manifestações dos sujeitos a partir da mediação 
do Twitter na aprendizagem de E/LE. Com ele buscou-se 
explicitar dados sobre a qualidade e eficácia das informações 
oferecidas nas postagens disponibilizadas, além de avaliar a 
ferramenta mediadora utilizada (Twitter).  
 

2.2 A Geração de Dados 
Através do Apêndice A – “Entrevista semi-estruturada”, 
constatamos que em resposta à pergunta 1. “Com qual frequência 
acessas ao Twitter?” os alunos foram unânimes ao responder que 
acessavam ao Twitter mais de três vezes ao dia. 
Trata-se de um dado que deflagra uma característica muito 
importante desta ferramenta, os usuários do Twitter tendem a 
utilizá-lo constantemente ao longo do dia. Para muitos usuários, 
funciona como um resumo de atualizações das últimas notícias ou 
atividades que estão acontecendo no mundo e com seus amigos 
mais próximos. Como as postagens no Twitter possuem um 
espaço limitado, apenas 140 caracteres, cada usuário gera um 
grande volume de informações que são renovadas minuto a 
minuto, surgindo, assim, a necessidade por parte do usuário de 
fazer reiteradas atualizações para poder acompanhar o fluxo de 
informações geradas em sua timeline.  
Em resposta à pergunta 2 do Apêndice A – “Entre as postagens 
realizadas no Twitter, qual é a tua favorita(s)?” os alunos não 
especificaram ou destacaram uma como sendo a preferida, mas 
manifestaram objetividade ao responder que, por uma questão 
lúdica, preferiam as postagens onde havia figuras explicativas 
sobre os conteúdos apresentados. Vejamos exemplos: 

 
Figura 1: Modelo A de postagem – Falsos Cognatos 
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Figura 2: Ampliação de Vocabulario – “PEGAR” 

 
Através do Apêndice B – Pretendíamos representar as 
manifestações dos sujeitos a partir da mediação do Twitter na 
aprendizagem de E/LE. Através desse instrumento observamos 
que os alunos consideraram as informações esclarecedoras, 
principalmente nas postagens onde havia figuras. Consideraram as 
informações relevantes e destacaram a importância de sentirem-se 
em permanente contato com o espanhol, através das informações 
proporcionadas pelo Twitter. Mais do que simplesmente 
responder às perguntas propostas no Apêndice B, os alunos 
sentiram a necessidade de manifestar o seu agrado pelas 
postagens.  
 
2.2 A Análise dos dados 
Os dados recolhidos em nossa sondagem confirmaram-se no 
desenvolvimento da pesquisa e foram ampliados pelos alunos. 
Durante o desenvolvimento da pesquisa os alunos também 
solicitaram que os vídeos trabalhados em aula fossem postados e 
compartilhados através do Twitter.  
Além do pedido das postagens de vídeos, também foram 
solicitadas postagens com os sites gramaticais e sites de exercícios 
utilizados como suporte durante as aulas.  
Durante as aulas os alunos criaram o hábito de trabalhar com sites 
de exercícios on line, os quais contribuíram de forma realmente 
significativa ao enriquecimento das aulas. Queremos destacar a 
importância do professor como mediador e avaliador das 
atividades durante todo o processo.  
Através da análise dos dados recolhidos pelos instrumentos de 
avaliação evidenciamos que o objetivo da pesquisa do trabalho – 
O uso de TIC`s como mediadoras da contextualização no ensino 
de E/LE - Espanhol Língua Estrangeira – foi alcançado e 
ampliado, visto que, foram os alunos que manifestaram o desejo 
de transformar o Twitter em uma fonte de comunicação constante. 
Ao longo dos meses do desenvolvimento da pesquisa construiu-se 
um canal de comunicação e não apenas um lugar de postagens 
com dicas gramaticais e ampliação de vocabulário.  
Os objetivos propostos não só foram alcançados, como também 
modificados e ampliados pelos alunos. Tornam-se pertinentes 
neste momento as seguintes considerações [8] “toda inteligência 
coletiva tem uma base social – pensamos com idéias, línguas, 
tecnologias cognitivas recebidas de uma comunidade”.  

3 A IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS COM 
AS TIC`s 
 
Em “Linguagem e Diálogo” [9], elucida-se o significado que a 
palavra ideologia tem para o Círculo de Bakhtin. Segundo o autor, 
emprega-se o termo para designar o universo dos produtos do 
“espírito” humano, ou seja, universo que engloba a arte, a ciência, 
a filosofia, o direito, a religião, a ética e a política.  

Portanto, nos textos do Círculo de Bakhtin, os termos “ideologia”, 
“ideologias” e “ideológico” não carregam nenhum sentido restrito 
e negativo. Bakhtin/Voloshinov [10] afirmam que “tudo que é 
ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de 
si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. 
Sem signos não existe ideologia”. [11]  
 Em seus estudos Bakhtin/Voloshinov enaltece o papel 
ideológico do signo como um reflexo das estruturas sociais. A 
visão de mundo bakhtiniana se estrutura a partir de uma 
concepção radicalmente social do homem. Trata-se de apreender o 
homem como um ser que se constitui na e pela interação. “A 
palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda 
da palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não 
comporta nada que não esteja ligada a essa função, nada que não 
tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e 
sensível de relação social”. [12]  

Os signos funcionam, portanto, como mediadores na 
relação do homem com a sua realidade e constituem-se no 
material da consciência. O signo, ao refletir a realidade, reflete 
junto com ela uma visão socialmente determinada desta realidade. 
No estudo das ideologias, a linguagem ocupa um lugar 
privilegiado.    

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A vida nos surpreende e nos desafia. Quando este trabalho 
começou, sabíamos muito pouco sobre o Twitter e sua 
abrangência, assim como, desconhecíamos a dimensão mundial 
que alcançaria durante o desenvolvimento de nossa pesquisa. 
Começamos a trabalhar com o conceito de “contextualização” 
com base nos PCN`s e ao pesquisar sobre esta palavra/conceito, 
percebemos que estava associada à “motivação”, ao mais puro 
sentimento “afetivo-volitivo”, como define Vygotsky.  
 
Paralelamente a esta pesquisa o Twitter cresceu a alcançou uma 
grande relevância. No ano de 2011, no Egito, durante os meses de 
janeiro e fevereiro, depois de muitos protestos, prisões e centenas 
de mortes, o ditador egípcio Hosni Mubarak cedeu as pressões e 
renunciou a um governo que já durava 30 anos e se afastou da 
capital Cairo. A saída de Mubarak detonou uma onda de euforia e 
otimismo, em particular na simbólica Praça Tahrir (Libertação), 
no centro da capital, espécie de quartel-general dos manifestantes.  
 
A Praça Tahrir transformou-se durante todos aqueles dias de 
revolta num ponto de encontro dos manifestantes que gestavam e 
organizavam seus encontros através da internet, eles se 
comunicavam através dos telefones e das redes sociais. Em 
retaliação aos manifestantes e procurando contê-los, o governo do 
Egito cortou os serviços de telecomunicações no país. Para ajudar 
aos manifestantes, Google habilitou três números de telefones que 
permitiam aos manifestantes, que ainda não estavam com seus 
aparelhos cortados, enviarem mensagens de voz que se 
transformariam em twits que poderiam ser enviados a todos os 
usuários do twitter no mundo e, assim, estabelecer uma linha de 
comunicação entre o povo egípcio e o resto do mundo.   
 
O filósofo Pierre Lévy [13] afirma que o virtual não se contrapõe 
ao real tal como nós o conhecemos no cotidiano: é, na verdade, 
uma espécie de extensão desse mundo que denominamos como 
"real" por meio de instâncias imateriais, justamente pelo fato de 
não depender de bases concretas para se desenvolver: "o virtual" 
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não substitui "o real", ele multiplica as oportunidades para 
atualizá-lo.   
 
Seja no âmbito político, seja no âmbito educacional, as TIC`s são 
apenas um meio de estabelecer e gerar comunicação. No dizer de 
Bakhtin, “cada época e cada grupo social têm seu repertório de 
formas de discurso na comunicação sócio-ideológica.”  
 
Durante o desenvolvimento da pesquisa, ocorreu a integração das 
palavras “tuitear”, “tuit” e “retuitear” ao Diccionario de la Real 
Academia Espanhola”. No Brasil, no ano de 2010, ocorreu o 
lançamento de um Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, e nesta nova versão o dicionário ganhou verbos como: 
“tuitar” e “blogar”. A edição incluiu ainda verbetes como “blue 
tooth”, “nerd”, “e-book” e “tablets”.  
 

 
Figura 3: Dicionário Aurélio 
 

Novas palavras são criadas, adaptadas e “ressignificadas” e, 
assim, como nos diz Bakhtin/Voloshinov [14] “as palavras são 
tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 
trama a todas as relações sociais em todos os domínios”.  
 
Acreditamos que nunca a presença do docente foi tão importante 
para estabelecer a mediação entre os alunos, as ferramentas que as 
TIC`s colocam a nossa disposição e a aprendizagem, já que, 
embora os alunos possam ter mais domínio sobre o computador e 
todas as ferramentas que esta máquina pode oferecer, os alunos 
precisam de um aliado que os possa conduzir e orientar com vistas 
à aprendizagem.  
É muito importante para o professor que decide trabalhar com as 
TIC`s ter a consciência de seu papel de mediador, pois caberá a 
ele orientar e organizar (com a ajuda dos alunos), o grande fluxo 
de informação oferecido pela Internet.  
Ao realizar esta intervenção, o professor, com base no 
pensamento Vygotskiano, trabalha com a Zona de 
Desenvolvimento Proximal, como nos diz Oliveira [15] “trata-se 
do caminho que o indivíduo deve percorrer para desenvolver 
funções que estão em processo de amadurecimento e que se 
tornarão funções consolidadas, estabelecidas no seu nível de 
desenvolvimento real”.  

Acreditamos que tão importante como levantar estas questões é 
também destacar que o professor não deve e não pode ter medo de 
aprender com os alunos, mas deve ter a consciência de que tanto 
os alunos quanto ele, estão participando de um processo coletivo 
de construção do conhecimento. Essa talvez seja a grande lição e 
verdadeira grande mudança que as novas tecnologias nos 
trouxeram, algo que já deveríamos saber a muito tempo, (mas que 
as TIC`s nos expuseram enfaticamente), ensinar e aprender, 
aprender e ensinar são palavras que sempre devem caminhar 
juntas. Aceitar esse fato já é começar a gestar uma mudança. 
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ABSTRACT 
This paper presents the activities of the InfoAcesso project that 
aims to reuse of slot machines in benefits for education. The 
project will take place in partnership with the Public Ministry of 
the State of Rio Grande do Sul, which transfers to the university 
machines seized in police operations. The proposed actions are 
intended to transform equipment used in contravention to 
innovative computational tools that provide social benefits and to 
collaborate in the process of teaching and learning, proliferating 
and multiplying resources and applications arising from them. 

RESUMO 
Este artigo apresenta as ações desenvolvidas no âmbito do Projeto 
InfoAcesso que visa o reaproveitamento de máquinas caça-níqueis 
em prol da Educação. O projeto é executado em parceria com o 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, responsável 
pelo repasse à universidade das máquinas apreendidas em 
operações policiais. As ações propostas têm como finalidade 
transformar equipamentos antes usados para contravenção em 
ferramentas computacionais inovadoras que proporcionem 
benefícios sociais colaborando, inclusive, para o processo de 
ensino e aprendizagem, proliferando e multiplicando os recursos e 
aplicações delas decorrentes.  

Palavras-Chave 
Educação, Tecnologias, Metareciclagem, Máquinas Caça-Níqueis. 

1. INTRODUÇÃO 
A evolução tecnológica, sem dúvida, tem promovido grandes 
benefícios para a humanidade sendo, hoje em dia, impossível 
imaginar a vida sem os recursos que a tecnologia propicia à 
sociedade. A interação das pessoas em rede diminuindo o espaço 
físico, a constituição de sistemas inteligentes, telecomunicações 
por satélite, dentre outras especializações da área de Tecnologia 
da Informação proporcionam maior flexibilidade na atuação 
pessoal e profissional dos indivíduos. No entanto, juntamente com 
as tendências do ambiente globalizado e as inovações 
tecnológicas surgem os problemas relacionados com o acúmulo de 
resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. 

Este fato tem gerado discussões que permeiam esferas 
internacionais. A estimativa é de que, no mundo, 40 milhões de 
toneladas de lixo eletrônico são gerados por ano. Grande parte 
certamente ocorre nos países ricos. Só a Europa seria responsável 
por um quarto desse lixo. Segundo dados oriundos de pesquisas 
desenvolvidas pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente [9], os países emergentes como o Brasil, são os que 
mais causam preocupações pela geração sem precedente de lixo. 

Seguido do México e da China, o Brasil é o maior produtor per 
capita de resíduos eletrônicos. 

Por este motivo, medidas e leis têm sido criadas como estratégias 
para a minimizar os impactos negativos ocasionados pelo descarte 
de lixo eletrônico. Além disso, instituições de ensino e ONGs têm 
se envolvido com a questão tomando iniciativas para dar um fim 
apropriado ao lixo eletrônico. 

Dentre os mais variados tipos de lixos eletrônicos existentes 
enfatizam-se, as máquinas caça-níqueis. Quando se fala em 
máquinas caça-níqueis, geralmente as pessoas têm apreensão a 
respeito do assunto, uma vez que a população vem enfrentando 
uma série de problemas causados por vícios e endividamentos 
oriundos da utilização dessas máquinas. Tais equipamentos se 
popularizaram através da sua disponibilidade em estabelecimentos 
destinados a jogos, e até mesmo em bares comuns, espalhados em 
cidades brasileiras. A disseminação indevida de tais máquinas, 
bem com os malefícios sociais causados pelas mesmas, 
determinou a criação da lei de proibição dos caça-níqueis no 
Brasil. 

Por um lado, as leis surgem para proteger a sociedade dos vícios 
causados por tais equipamentos, mas, por outro lado, gera um 
problema na medida em que não prevê a destinação adequada das 
máquinas apreendidas em operações desencadeadas pela força-
tarefa de combate aos jogos ilícitos. Com a chegada de novas leis 
e o não cumprimento das mesmas, milhares de máquinas foram 
apreendidas e acumuladas em depósitos.  

Como forma de minimizar os impactos causados pelo problema de 
descarte indevido emerge várias iniciativas envolvendo o 
reaproveitamento dos componentes eletrônicos retirados das 
máquinas caça-níqueis. Neste contexto, insere-se a proposta do 
Projeto InfoAcesso que tem como objetivo a readequação de 
máquinas caça-níqueis desenvolvendo soluções de baixo custo 
para fins educacionais. 

O projeto parte da tecnologia, porém vai além dela constituindo-
se em uma experiência inovadora e singular na região de 
abrangência, que põe as novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) a serviço das dimensões sociais e culturais 
operando diretamente no contexto social, buscando estabelecer 
um diálogo com a comunidade e suas necessidades tecnológicas.  

Fundamentado na convicção de que o uso das TICs não é um fim, 
mas sim um meio para facilitar o desenvolvimento das diversas 
capacidades dos indivíduos, gerando benefícios reais para a 
sociedade, o projeto propõe a readequação das máquinas 
transformando-as em ferramentas que contribuam com a educação 
de crianças e jovens. Para isso são desenvolvidos softwares de 
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cunho educacional, na forma de jogos, que envolvam diferentes 
matérias com vistas a disseminar e agregar conhecimento útil e 
reverter a influência das máquinas, antes utilizadas contra o bem-
social.  

No intuito de melhor descrever as ações desenvolvidas no âmbito 
do Projeto InfoAcesso, o presente artigo estrutura-se conforme 
segue: a Seção 2 apresenta os principais conceitos que norteiam as 
atividades do projeto, a Seção 3 apresenta os softwares que estão 
sendo desenvolvidos, bem como os novos layout propostos para 
as máquinas.  

2. O Processo de Meta-Reciclagem no 
Contexto do Projeto InfoAcesso 
A meta-reciclagem baseia-se na utilização de lixo tecnológico 
para reconstrução de novas tecnologias com o aproveitamento de 
seus componentes, proporcionando a concepção de novas ideias e 
conhecimentos para posterior utilização, no intuito, 
principalmente, de uma transformação de cunho social, para tanto 
pode direcionar-se à captação de computadores não mais 
utilizados e dos componentes a eles agregados tais como hardware 
e software que sejam passíveis de transformá-los em novas 
tecnologias que agreguem valor à comunidade. Assim, são 
considerados resíduos ou lixos eletrônicos todos os aparelhos e/ou 
materiais que são dados por inúteis, supérfluos e/ou sem valor, 
gerado pela atividade humana [12]. 
No escopo do InfoAcesso o processo de meta-reciclagem inicia-se 
com o recebimento de máquinas caça-níqueis apreendidas no 
Estado do Rio Grande do Sul. Tais equipamentos são recebidos 
através de um convênio firmado com o Ministério Público que 
implementa um programa, denominado Programa Alquimia [11], 
cujo principal objetivo assegurar uma destinação ambiental 
adequada às máquinas apreendidas, com aproveitamento integral 
dos componentes, ao mesmo tempo em que se viabiliza a inclusão 
social, por intermédio do Programa Socioambiental de 
Recondicionamento e Reciclagem.  

Após o recebimento, várias outras etapas estão envolvidas no 
processo de meta-reciclagem. Tais etapas envolvem: triagem dos 
componentes eletrônicos e peças possíveis de serem utilizadas; 
avaliações sobre o funcionamento dos equipamentos; estilização 
da aparência externa das máquinas; projeto e desenvolvimento de 
aplicações de cunho educacional; montagem das novas máquinas 
e instalação dos softwares desenvolvidos; elaboração de testes de 
interação e usabilidade e, distribuição dos equipamentos em 
espaços escolares. Uma visão geral das etapas desenvolvidas no 
processo de meta-reciclagem é apresentada na Figura 1. 

 
Figura 1. Visão geral do processo de Meta-Reciclagem 

Dentre as etapas inerentes ao processo, cabem algumas 
considerações a respeito das atividades relacionadas ao 
desenvolvimento de aplicações de cunho educacional. Neste 
contexto, cabe ressaltar que as aplicações propostas não têm como 
missão romper com os modelos tradicionais de educação, mas sim 
apoiar o processo na medida em que serão utilizadas não somente 
para fins de entretenimento, mas agregam conteúdos educativos 
que podem estimular os aprendizes e consolidar conceitos já 
vistos na sala de aula.  
Além disso, há uma preocupação no desenvolvimento das 
aplicações no sentido de prover recursos de acessibilidade 
permitindo que as mesmas possam ser utilizadas, na maior 
extensão possível, por todos os aprendizes independentes do seu 
perfil. Isso envolve considerar não apenas pessoas com 
deficiência, mas ter em vista todos os utilizadores incluindo 
àqueles com incapacidades pontuais ou permanentes ou até com 
problemas relacionados com a tecnologia ou com o meio [13]. 

Outra etapa importante a considerar refere-se à readequação do 
layout externo das máquinas. Para a reestilização das máquinas 
foram levados em consideração conceitos advindos da ergonomia 
que é a ciência que aplica teoria, princípios, dados e métodos para 
projetar de modo a otimizar o bem-estar humano, e antropometria 
que estuda as medidas do corpo humano, visando adaptar as 
novas máquinas para o público a qual se destinam. Dentre as 
normas ergonômicas consideradas no projeto cita-se a NBR ISO 
9241-11:2011 que dispõem sobre medidas ergonômicas, onde a 
largura da cadeira de rodas é de 60 a 70cm, a altura das pernas 
varia entre 49 a 53 cm, e a altura do encosto para os braços das 
cadeiras, deixando os botões das máquinas em uma altura 
confortável, que varia entre 92 a 96 cm.  

Além disso, consideram-se também as cores vivas, cromáticas, 
que despertam o interesse das crianças,com suas respectivas 
funções: Vermelho: coragem, energia, ação; Amarelo: euforia, 
originalidade, idealismo; Verde: bem-estar, saúde, paz coragem; e 
Azul: verdade, paz, fidelidade [2]. Neste cenário, o projeto 
apresenta-se também como uma experiência inovadora que põe os 
preceitos da arquitetura a serviço das dimensões sociais buscando 
estabelecer um diálogo com a comunidade e suas necessidades, já 
que a arquitetura procura adaptar o espaço projetado às 
necessidades humanas, tanto a nível fisiológico quanto a nível 
psicológico. 

Por fim, diante do estabelecimento do Projeto InfoAcesso destaca-
se a importância da disponibilização da tecnologia modificada, 
com interface mediadora entre aprendizes e máquina para escolas 
com vistas a disseminar a tecnologia concebida incentivando 
outras organizações no desenvolvimento de ações que promovam, 
por meio da meta-reciclagem de lixo eletrônico, a inclusão digital 
e a proteção ao meio-ambiente.  

3. Protótipos Desenvolvidos 
Até o presente momento foram desenvolvidas 11 aplicações, 
sendo utilizadas para suas implementações as linguagens de 
programação JAVA e C#. Em todas as soluções propostas a 
interação se dá através dos botões presentes nas máquinas caça-
níqueis originais, não havendo o uso de dispositivos apontadores 
e teclados. Além disso, princípios de usabilidade foram 
considerados durante o projeto das mesmas, visando à facilidade 
de uso e de aprendizagem. A Figura 2 apresenta a interface de 
algumas das aplicações desenvolvidas.  
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Figura 2. Softwares desenvolvidos no âmbito do Projeto 
InfoAcesso 

O software Reciclar, por exemplo, foi desenvolvido usando o 
lúdico com o intuito de estimular a educação ambiental por meio 
da coleta seletiva do lixo, instigando o aprendiz à percepção da 
importância da cultura de preservação do meio-ambiente. Já, o 
software GeoGame aborda questões relacionadas ao estudo das 
diferentes regiões do Brasil, excitando no aprendiz a curiosidade 
pela apropriação do conhecimento relacionado ao nosso país. 
Além disso, existem softwares desenvolvidos para exercício das 
operações matemáticas, identificação de notas musicais, 
identificação do canto dos pássaros, identificação de pontos 
turísticos/históricos da região missioneira, identificação de 
espécies, dentre outros. 

Em todas as aplicações propostas foram incorporados recursos de 
acessibilidade como, por exemplo, recursos de áudio-descrição, 
tradução em libras, contraste de cores, ampliação de fonte e 
outros. Os recursos de usabilidade, acessibilidade e pedagógicos 
foram validados em uma escola que atende crianças com 
deficiência. A Figura 3 apresenta o uso dos softwares por crianças 
e educadores.  

Cabe destacar que todas as aplicações foram desenvolvidas por 
acadêmicos dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de 
Informação, como forma de estimular a apropriação de saberes 
que envolvem o desenvolvimento de aplicações de cunho 
educacional e, sobretudo, da importância e necessidade da 
incorporação de recursos assistivos em aplicações da área 
computacional como forma de promover os princípios de desenho 
universal. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Atividades práticas para validação dos recursos 
incorporados nas aplicações desenvolvidas 

Uma vez validados os softwares e realizados os ajustes 
necessários, os mesmos estão sendo instalados nas novas 
máquinas propostas. A Figura 4 demonstra uma das máquinas 
quando recebidas pelo projeto e sua transformação após o 
processo de meta-reciclagem.  

 
Figura 4. Reestilização das Máquinas Caça-Níqueis 

É interessante mencionar que cada uma das máquinas está sendo 
reestilizada de forma que o seu layout externo reflita a aplicação 
que nela será instalada. Com isso pretende-se descaracterizar as 
máquinas recebidas imprimindo uma nova realidade para o uso de 
tecnologias antes utilizadas para contravenção. 

Os esforços no desenvolvimento das várias etapas do processo de 
meta-reciclagem estão sendo direcionados por uma equipe 
multidisciplinar, engajada e articulada com os objetivos do 
projeto, concebida com vistas a contemplar a infra-estrutura 
humana adequada para o desenvolvimento das ações propostas. 
Tal equipe é composta por pesquisadores das áreas de psicologia, 
matemática, biologia, computação e arquitetura favorecendo 
discussões acerca dos aspectos pedagógicos, psíquicos e 
arquitetônicos envolvidos no processo de meta-reciclagem no 
escopo do projeto InfoAcesso. 
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4. Conclusão e trabalhos futuros 
Entende-se que um dos grandes desafios da atualidade é promover 
o desenvolvimento sustentável, entendido como o 
desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades presentes, 
mas sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Desta 
forma, o projeto InfoAcesso surge como uma das iniciativas 
voltadas a provocar mudanças, mesmo que tímidas, no cenário 
atual onde o acúmulo e descarte indevido de lixo eletrônico 
apresenta-se como um dos problemas sociais de grande impacto.  

As contribuições vislumbradas com a realização do Projeto 
InfoAcesso podem ser descritas de acordo com o impacto causado 
em diferentes contextos. No contexto ambiental por favorecer o 
meio ambiente; em âmbito social por promover a inovação 
sustentável e proporcionar formas diferenciadas de apoio ao 
ensino; no contexto acadêmico por incentivar o desenvolvimento 
de aplicações computacionais que sigam os preceitos do desenho 
universal e despertar um novo olhar quanto às contribuições que a 
computação pode promover no processo de ensino e 
aprendizagem e, no contexto regional por caracterizar-se como 
uma experiência inovadora e singular na região de abrangência, 
que poderá servir de incentivo para que outras instituições 
atentem para os benefícios do processo de meta-reciclagem. 

No escopo das ações propostas pelo projeto, já foram 
desenvolvidas e validadas aplicações de cunho educacional e 
reestilizadas 3 máquinas caça-níqueis. No atual estágio, as 
máquinas serão concedidas para escolas municipais, conforme 
acordo estabelecido entre a Universidade e o Ministério Público. 
A principal idéia é que estas máquinas não sejam alocadas em 
laboratórios de uso restrito, mas fiquem disponíveis em espaços 
de socialização, onde todos os aprendizes tenham acesso a elas. 
Uma avaliação sobre os reflexos representados pela instalação e 
utilização das máquinas nas escolas ainda apresenta-se como uma 
tarefa a ser desempenhada. 

É importante mencionar que, apesar de já existirem outros 
projetos que desenvolvam ações para o reaproveitamento de lixo 
eletrônico, eles distinguem-se do projeto InfoAcesso uma vez que, 
em sua maioria, atuam na reutilização das máquinas para 
construção de móveis e/ou montagem de computadores para 
equipar laboratórios de informática nas escolas públicas. A partir 
disso, pode-se afirmar que o projeto InfoAcesso desenvolve ações 
inovadoras que aplicam a informática em prol da área da educação 
e ajudam a promover o desenvolvimento sustentável da sociedade.  

Direcionando o olhar para a educação ambiental, acredita-se que 
uma das formas mais promissoras de pensar a função educativa da 
escola é induzir ações concretas que possibilitem ao jovem a 
aquisição de conhecimentos e valores e a formação de atitudes 
sociais que sustentem sua progressiva inserção nas práticas 
sociais, lugar de exercício da cidadania. É oportuno, portanto, 
criar na escola espaços culturais para a realização de ações 
diferenciadas, como as propostas pelo projeto InfoAcesso, 
voltadas para a educação ambiental, uma vez que a ação humana 
tem de particular o fato de ser o processo em que um saber prévio 
materializa-se num resultado cujo saber pode ser reapropriado 
pelo(s) seu(s) autor(es) permitindo-lhe(s) a reformulação daquele 
saber prévio. É essa particularidade da ação humana que faz dela a 
fonte primeira de conhecimento e o lugar privilegiado de 
formação de atitudes sociais. 
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ABSTRACT 
A new generation of learners is presented today, in which the use 
of media and digital technology has great influence on the 
performance of their daily tasks. Therefore, new strategies are 
being investigated in order to meet the desires and needs of the 
new public. Among them the gamification has had a great impact 
in all areas, including in education. In this sense, this article seeks 
to link the gamification approach to the teaching done through 
virtual learning environments, with the proposal of GameLearning 
object - a block integrated into the Moodle environment that 
combines gamification techniques to teaching proposals on the 
environment. As a result, it is believed that the proposed Block 
GameLearning promote contributions to favor and to show how 
the linking of gamification techniques can be linked in Virtual 
Learning Environments. 

RESUMO 
Uma nova geração de aprendizes se apresenta nos dias atuais, em 
que a presença das mídias e tecnologias digitais tem grande 
influência na realização de suas tarefas diárias. Como 
conseqüência, novas estratégias estão sendo investigadas a fim de 
atender aos anseios e necessidades do novo público. Dentre elas a 
gamificação tem tido um grande impacto em todas as áreas, 
inclusive na área educacional. Neste sentido, este artigo busca 
atrelar a abordagem da gamificação ao processo de ensino feito 
por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, com a proposta 
do objeto GameLearning - um bloco integrado ao ambiente 
Moodle que agrega técnicas de gamificação às atividades de 
ensino propostas no ambiente. Como resultado, acredita-se que a 
proposta do Bloco GameLearning promova contribuições no 
sentido de favorecer e mostrar como a vinculação de técnicas de 
gamificação pode ser vinculada em Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem. 
 

Palavras-Chave 
Gamificação, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Objetos de 
Aprendizagem 

1. INTRODUÇÃO 
A história das práticas inerentes ao processo de Ensino a 
Distância (EAD) foi marcada pela baixa interatividade, com um 
modelo pedagógico predominantemente centrado no 
autodidatismo e com poucas possibilidades de troca de 
informação entre aprendizes e tutores [1]. No entanto, a evolução 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
proporcionou novos olhares no contexto educacional em que as 

ferramentas tecnológicas assumem um importante papel no apoio 
ao Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA).  

Dentre as várias inovações que surgiram a partir das novas 
demandas relacionadas ao ensino à distância (EAD) destacam-se 
os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) que provêem 
recursos de ampla aplicação e permitem a utilização de diferentes 
mídias como textos, sons, imagens, animações, gráficos, 
simulações. Assim, a aprendizagem por meio de AVAs fornece 
um novo contexto de interação e aquisição do conhecimento, 
suprindo assim carências anteriores à sua existência [1][16]. 

Por outro lado, embora os artefatos tecnológicos providos nos 
AVAs sejam de grande relevância e promovam contribuições já 
comprovadas no processo de ensino [2][3], ainda existem 
possibilidades de agregação de novos recursos com vistas a 
maximizar as potencialidades de aprendizagem. Dentre eles, 
enfatiza-se neste artigo, o uso de técnicas de gamificação [4][5].   

A gamificação tem se apresentado como uma tendência em 
aplicações de várias áreas incluindo saúde, educação, empresarial, 
dentre outras [6][7][8]. O processo não se trata na concepção de 
jogos, mas em atribuir mecânicas, estéticas e pensamentos dos 
games no intuito de engajar pessoas, motivar a ação e promover a 
aprendizagem [13]. 

No contexto educacional, a gamificação tem sido amplamente 
discutida, sendo reforçada a idéia, por muitos pesquisadores, de 
que o processo não é apenas a adição de medalhas, pontos e 
recompensas e tampouco uma atividade para trivializar o processo 
de aprendizagem, mas deve ser usado metodicamente nas 
situações em que for apropriada, consistindo em um processo 
trabalhoso e cuidadoso [9][10]. Assim, a convergência entre 
ensino e gamificação tem se apresentado como um novo desafio, 
na medida em que são necessários critérios bem definidos na 
escolha dos elementos dos games que sejam apropriados aos 
diversos segmentos de atividades pedagógicas com vistas a 
motivar a resolução de problemas e encorajar a aprendizagem, 
tendo em mente que nem todas as características da gamificação 
podem ser utilizadas em todas as situações de ensino e de 
aprendizagem. 

Nesta perspectiva este artigo apresenta o GameLearning – um 
bloco para ser incorporado ao ambiente Moodle que propõe o uso 
dos conceitos de gamificação como forma de criar envolvimento 
entre o indivíduo e determinada situação de aprendizagem, 
aumentando o interesse, o engajamento e a eficiência na 
realização de uma tarefa específica. Cabe destacar que a escolha 
pelo ambiente Moodle se deve a vários fatores dentre os quais 
destacam-se: (a) é um software livre de  sistema de código aberto 
(Open Source); (b) é muito popular entre os educadores; (c) é 
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muito utilizado no contexto da EAD e, (d) pode ser utilizado para 
outros tipos de atividades que envolvem formação de grupos de 
estudo, treinamento de professores, desenvolvimento de projetos, 
etc. 

Uma descrição mais detalhada da proposta do GameLearning é 
apresentada nas seções subseqüentes, estruturadas da seguinte 
forma: a Seção 2 é apresentado uma visão geral do Bloco 
Gamelearning e sua inserção no AVA Moodle; na Seção 3, é 
apresentado o modelo proposto, aspectos metodológicos e as 
características de gamificação inseridas; por fim, a seção 4, 
apresenta as conclusões e perspectivas futuras. 

2. PRINCÍPIOS DO GameLearning 
A gamificação baseia-se na aplicação de elementos, mecanismos, 
dinâmicas e técnicas de jogos no contexto fora do jogo. Como 
“elementos, mecanismos, dinâmica e técnicas de jogos”, entende-
se o lançamento de desafios, cumprimento de regras, metas claras 
e bem definidas, efeito surpresa, linearidade dos acontecimentos, 
conquista por pontos e troféus, estatísticas e gráficos com o 
acompanhamento da performance e superação de níveis. Já o 
contexto “fora do jogo” remete a situações diferentes dos campos 
de jogo usuais, ou seja, são situações pertencentes à realidade do 
dia a dia profissional, escolar e social do indivíduo [13]. 

No escopo do GameLearning, a abordagem de gamificação está 
atrelada ao contexto educacional, mais especificamente, ao AVA 
Moodle. Para tanto, fez-se necessária uma análise detalhada da 
estrutura do ambiente, bem como uma exploração empírica de 
suas funcionalidades a fim de investigar as possibilidades de 
integração de componentes de games no ambiente e identificar 
possíveis restrições que poderão influenciar o desenvolvimento do 
GameLearning. 

Verificou-se que na estrutura de pastas do ambiente Moodle existe 
um espaço para implantação de novos blocos que venham a 
estender as funcionalidades do ambiente. A estrutura de pastas do 
Moodle é apresentada na Figura 1, sendo enfatizada a pasta na 
qual foi instanciada a proposta do GameLearning. 

 
Figura 1. Estrutura de Pastas do Ambiente Moodle (moodle.org) 

A instanciação proposta remete à extensão do ambiente seguindo 
a especificação do grupo Moodle.org [11] para elaboração de 
blocos. Assim, o GameLearning foi inserido no ambiente na 
forma de um plugin, explorando o conceito de blocos do Moodle. 
Além disso, o GameLearning é um recurso que deve ser 
disponibilizado ao usuário mediador (professor ou tutor) de um 
curso online.  A partir do bloco o usuário terá acesso às 
funcionalidades mantidas pelo GameLearning. 

Para a criação do bloco três fases importantes foram consideradas, 
sendo elas: a fase de “Desenho” que inclui a escolha do conteúdo 

pedagógico para o processo de ensino e de aprendizagem; a fase 
de “Desenvolvimento” com as principais atividades sequênciais 
do guia de desenvolvimento de blocos propostas pela metodologia 
do ambiente Moodle e, por fim, a fase de “Testes”. A Figura 2 
representa as atividades realizadas para o desenvolvimento do 
novo bloco. 

 
Figura 2. Atividades de criação do GameLearning 

O  GameLearning possui uma relação interna com as tabelas da 
plataforma do ambiente Moodle, devido aos atalhos que o novo 
bloco disponibiliza. Esses atalhos se relacionam com as tabelas 
necessárias para que as funcionalidades propostas sejam 
atendidas. A Figura 3 apresenta as relações existentes. 

 
Figura 3. GameLearning e suas relações com as tabelas do 

ambiente Moodle 

O atalho “Participantes” tem um relacionamento com a tabela de 
“Usuários” do Moodle, e permite que sejam visualizados todos os 
aprendizes que estão participando da competição. Já o atalho 
“Participar” tem uma relação com a tabela de “Cursos” e permite 
ao aprendiz ingressar no bloco GameLearning tendo toda sua 
participação dentro de determinado curso analisada para fins de 
relatório da competição. Os atalhos “Ranking” e “Barra de 
Progresso” têm um relacionamento com a tabela de “Relatórios” e 
estão atrelados aos artifícios de jogos incluídos no ambiente. Os 
rankings criam rivalidade e aumentam o foco no objetivo, visto 
que jogadores competitivos estarão sempre em busca do primeiro 
lugar. Já a barra de progresso apresenta-se como um estímulo 
visual para que o jogador veja como está se saindo quanto a 
conclusão das diversas atividades para atingir seu objetivo final.  

Neste ponto cabe destacar que o presente artigo não tem como 
finalidade promover discussões mais aprofundadas a respeito das 
contribuições que tais artifícios promovem no contexto educativo, 
sendo que este assunto permeia discussões por pesquisadores da 
área da Educação (Sheldon, 2013). Mas, sim, favorecer uma 
análise de caráter investigativo e exploratório de natureza 
tecnológica, visando verificar a aplicabilidade prática das técnicas 
em um AVA.  

No entanto, compartilha-se da idéia exposta por Fardo [14] que 
considera a gamificação como uma área bastante fértil de 
aplicação na educação, visto que propõe novas estratégias para 
dar conta de aprendizes que estão cada vez mais inseridos no 
contexto das mídias e das tecnologias digitais e se mostram 
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desinteressados pelos métodos passivos de ensino utilizados no 
cotidiano escolar e carregam consigo muitas aprendizagens 
advindas da interação com os games. 

Quanto ao atalho “Editar Questionário”, o mesmo só é visualizado 
pelo administrador do curso, para fins de inclusão e edição de 
questionários dentro de diferentes níveis de dificuldade. Todos 
estes relacionamentos dão suporte para as funcionalidades do 
novo “Bloco”. 

Além disso, a estratégia de separação de atividades por níveis 
também foi acrescentada ao ambiente, possibilitando que o 
aprendiz saiba em que nível está e o quanto tem para evoluir. Uma 
descrição mais detalhada sobre as estratégias de implementação 
dos artifícios propostos é apresentada na seção seguinte. 

3. PROTÓTIPO DO BLOCO GameLearning 
Para o desenvolvimento do bloco proposto foram realizadas 
atividades seguindo o guia de desenvolvimento do Moodle.org 
[11], sendo executada, como primeira etapa, a escolha e definição 
do conteúdo pedagógico a ser considerado. Desta forma, foi 
criado no Moodle o curso de “Arquitetura de Computadores” 
contemplando conceitos básicos. Além disso, questionários 
contendo questões de múltipla escolha foram elaborados e 
associados ao curso. Tais questionários, elaborados por meio do 
atalho “Editar Questionário”, envolvem três diferentes níveis, 
contemplando assim o caráter de competitividade ao ambiente.  

Para fins de demonstração da aplicabilidade dos artifícios de 
gamificação propostos pelo GameLearning, foram associados 3 
aprendizes ao curso criado, sendo que todos eles participaram da 
competição.  

A partir da interação de cada aluno para a realização das tarefas 
propostas no curso, foi possível coletar informações a respeito das 
suas notas e, conseqüentemente, de suas colocações dentro do 
grupo. A Figura 4 demonstra as alterações na interface do 
ambiente, tendo sido adicionada a coluna Colocação para 
representar a funcionalidade “Ranking” proposta pelo 
GameLearning.   

 
Figura 4.  Ranking do Bloco GameLearning  

Para representar a funcionalidade "Barra de Progresso", o "bloco" 
permite que cada aprendiz possa observar a barra de progresso de 
todos os seus questionários, em diferentes níveis de dificuldade. O 
aprendiz pode visualizar também a barra de progresso de outros 
aprendizes para fins de estimular a concorrência na execução dos 
exercícios. 

 
Figura 5. Barra de Progresso do Bloco GameLearning 

A funcionalidade “Nível” está associada ao atalho “Editar 
Questionário”, servindo para atribuir diferentes níveis de 

dificuldade nas atividades propostas. A Figura 6 apresenta como a 
funcionalidade foi acrescida ao ambiente Moodle. 

 
Figura 6. Interface “Editar Questionário” com a opção de 

atribuição de diferentes níveis de dificuldade 

Visualmente, um bloco é apresentado na interface gráfica da 
ferramenta na forma de um retângulo contendo funções a serem 
realizadas no ambiente. A interface do bloco GameLearning, 
como disponibilizado aos aprendizes, pode ser visualizada na 
Figura 7. Nela pode-se observar o menu de opções do bloco, o 
qual permite acesso às funcionalidades da aplicação.  

 
Figura 7. Aspecto visual de um bloco no ambiente Moodle 

Cabe ressaltar que para os educadores o bloco disponibiliza ainda 
o atalho “Editar Questionário”, conforme apresentado na Figura 8. 

 
Figura 8. GameLearning na visão do educador 

A partir dos testes realizados contatou-se que com os elementos 
dos jogos dispomos de ferramentas valiosas para criar 
experiências significativas, fornecendo um contexto para a 
construção de um sentido mais amplo para a interação, 
potencializando a participação e a motivação dos indivíduos 
inseridos nos ambientes virtuais de aprendizagem, visto que tais 
ambientes propiciam a incorporação da abordagem de 
gamificação.  
No entanto, entende-se que a gamificação precisa, antes de tudo, 
ser compreendida pelos educadores para que os mesmos sejam 
capazes de utilizá-la em seus projetos, o que normalmente não 
ocorre em nossa realidade. Segundo Fardo [14], “sem um 
conhecimento aprofundado sobre a gamificação, aplicá-la na 
educação pode impactar de forma incorreta ou equivocada, 
reforçando mais ainda alguns problemas presentes no sistema de 
ensino atual” como, por exemplo, o fato de ocorrer uma 
valorização maior das notas obtidas do que da aprendizagem em si 
[15]. 
A implementação do Bloco Gamelearning agrega valor ao 
ambiente Moodle, com destaque as possibilidades de 
personalização que o educador pode utilizar no momento de 
criação de um curso e de seus questionários de avaliação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O ensino tem passado por grandes transformações ao longo dos 
anos, e, cada vez mais, existem esforços para tornar a 
aprendizagem mais atrativa e prazerosa. Neste movimento, o 
ensino tem utilizado tecnologias de informação e comunicação, 
bem como a dinâmica dos jogos eletrônicos, como ferramentas de 
suporte a aprendizagem. 

Neste contexto, a gamificação pode ser considerada como uma 
das tecnologias emergentes que pode influenciar a educação nas 
próximas décadas, se tornando em uma abordagem importante na 
medida em que os métodos tradicionais vão perdendo força 
perante as novas gerações de aprendizes que cresceram 
interagindo em ambientes como os games. 

Considerando que a gamificação é uma abordagem recente e, por 
isso, existem poucos relatos de experiências empíricas em 
processos educacionais, propôs-se a realização deste trabalho que 
se trata de uma pesquisa exploratória e experimental com o 
objetivo de investigar como o AVA Moodle provê suporte à 
agregação de técnicas de gamificação nas atividades de ensino 
inseridas no ambiente.  

A partir dos estudos realizados verificou-se a possibilidade de 
inclusão de artifícios de gamificação por meio da extensão da 
estrutura conceitual do ambiente, seja através da instanciação do 
conceito de blocos ou da criação de um módulo específico no 
ambiente. Para fins de experimentação, propôs-se a criação do 
bloco GameLearning que foi instanciado e aplicado em um 
contexto de uso real, por meio do protótipo anteriormente 
descrito. 

A implementação de tais artifícios atrelados aos blocos do Moodle 
mostrou-se viável na medida em que possibilita a vinculação dos 
conceitos da gamificação às atividades de ensino propostas, no 
entanto, possui como limitação o fato de que a implementação por 
meio de blocos está atrelada a versão utilizada do ambiente.   

Assim, com vistas a dirimir tais limitações e investigar novas 
possibilidades propõe-se, como trabalho futuro, a criação de um 
módulo específico com as características de gamificação 
possibilitando que o mesmo seja utilizado em diferentes versões 
da plataforma, aprimorando questões de portabilidade. Um 
“Módulo” representa as atividades dos cursos dentro da 
plataforma Moodle, o que torna mais abrangente a sua aplicação.  
Por fim, acredita-se que as investigações e experimentos 
realizados possam servir como suporte para o desenvolvimento de 
novas estratégias de inclusão de técnicas de gamificação em 
AVAs.  
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ABSTRACT 
The current study evaluated the elderly regarding the internet use, 
identifying possibilites and challenges to be overcome in order to 
potentiate the so called “digital inclusion”, with the objective of 
 aiding in an active aging process. The study is qualitative in 
nature, with 44 subjects enrolled, both male and females, between 
60 and 87 years-old, all of them married and of varying degrees of 
scholarity, in the city of Passo Fundo - RS. For data collection, a 
sociodemographic questionnaire was used. Among the results, the 
scholarity level was found to be an important factor, that was 
positively associated with internet access. In conclusion, one of 
the challenges to increase the “digital inclusion”, which is thought 
to help in an active aging process, is to provide the elderly with 
educative means for technology and computer learning. 

RESUMO 
Este trabalho caracterizou os idosos quanto ao uso da internet, 
identificando possibilidades e desafios para a inclusão digital com 
vistas a potencializar o envelhecimento ativo. Trata-se de um 
estudo qualitativo que contou com 44 sujeitos, entre 60 e 87 anos 
de idade, de ambos os sexos, casados e de diferentes níveis de 
escolaridade, do município de Passo Fundo – RS. Para a coleta de 
dados foi utilizado um questionário sociodemográfico. Entre os 
resultados, o nível de escolaridade mostrou-se como um fator 
importante evidenciando que o acesso à internet está relacionado 
com o aumento dos anos de escolaridade. Conclui-se que um dos 
desafios para a inclusão digital com vistas a potencializar o 
envelhecimento ativo é prover meios educativos para o 
aprendizado do uso do computador. 

Categories and Subject Descriptors 

 K.3 [Computers and Education] 

General Terms 

Human Factors. 

 

Keywords 
Digital inclusion, Elderly, Active aging process. 

1. INTRODUÇÃO 
O envelhecimento ativo, proposto pela Organização Mundial de 
Saúde [6], permite que os indivíduos percebam seu potencial para 
o bem-estar físico, social e mental, participando da sociedade de 
acordo com suas necessidades, desejos e capacidades. Dentre as 
metas do envelhecimento ativo está a manutenção da autonomia e 
independência dos indivíduos durante o processo de 
envelhecimento. 

Diante deste contexto, a disseminação da Rede Mundial de 
Computadores e das diversas formas de interação tornaram-se 
grandes aliadas na criação de espaços que possibilitam aos idosos 
sentirem-se mais incluídos na sociedade e, consequentemente, 
mais ativos. 

Conhecer como a inclusão digital pode ser parceira permite 
compreender e atender melhor à diversidade humana, além de 
apresentar algumas possibilidades de sua utilização. No entanto, 
alguns desafios ainda precisam ser superados para satisfazer as 
necessidades sociais inerentes ao processo de envelhecimento. 

Neste estudo procurou-se caracterizar os idosos quanto ao uso da 
internet, identificando possibilidades e desafios para a inclusão 
digital com vistas a potencializar o envelhecimento ativo. 

2. INCLUSÃO DIGITAL X 
ENVELHECIMENTO ATIVO 
O envelhecimento ativo aplica-se tanto a indivíduos quanto a 
grupos populacionais e refere-se à participação contínua nas 
questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não 
somente à capacidade de estar fisicamente ativo [6]. 

O termo envelhecimento ativo foi adotado pela Organização 
Mundial da Saúde no final dos anos 90. Segundo Kalache e 
Kickbusch em [6], procura transmitir uma mensagem mais 
abrangente do que envelhecimento saudável, e reconhecer, além 
dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o modo 
como os indivíduos e as populações envelhecem. 

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
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requires prior specific permission and/or a fee. 
Conference’10, Month 1–2, 2010, City, State, Country. 
Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 
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O apoio social, as oportunidades de educação e aprendizagem 
permanente são fatores essenciais do ambiente social que 
estimulam a saúde, a participação e a segurança, e, 
consequentemente, um envelhecimento ativo com autonomia e 
independência. 
O apoio social é um processo dinâmico e complexo, que envolve 
trocas entre indivíduos com vistas a possibilitar o enfrentamento 
das exigências do dia a dia e de novos desafios inerentes ao 
processo de envelhecer. Segundo Nunes em [3] vão desde: apoio 
instrumental e emocional, feedback, aconselhamento, interação 
positiva, orientação, confiança, socialização, sentimento de 
pertença, informação, assistência maternal, entre outros. 

Uma das formas de proporcionar o apoio social é por meio das 
redes sociais, que são formadas pelo grupo de pessoas com as 
quais o indivíduo mantém contato ou alguma forma de 
participação social. As redes possibilitam a troca de informações, 
de contatos, a ajuda emocional e material [7]. 

Entretanto, apesar dos avanços dos últimos anos, menos da 
metade das pessoas têm acesso à internet no Brasil. 45% da 
população se conectou à rede mundial de computadores nos três 
meses anteriores à pesquisa TIC Domicílios 2011, realizada pelo 
CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil). Em 2007, esse 
percentual era de 41%. O local de maior acesso dos brasileiros 
continua sendo o domicílio (69%), seguido pelos centros públicos 
de acesso pago (28%), e gratuito (6%).   

Apesar do percentual ainda baixo de brasileiros com acesso 
internet, a rede é um mecanismo pelo qual os idosos podem 
formar uma rede social sem a necessidade de deslocamento físico, 
facilitando, para muitos, novas formas de interação e relações 
sociais.  

A interação com o computador e com a internet gera novas formas 
de relacionamento social, possibilitando ao idoso intensificar as 
relações familiares, aproximando gerações e alimentando o 
sentido de pertencimento. Além de contribuir para o 
desenvolvimento das potencialidades e manutenção da busca 
constante do ser ativo, dinâmico e produtivo. 

Segundo [1], o declínio de algumas atividades no idoso não 
inviabiliza a apropriação e o domínio do recurso tecnológico, mas 
exige um contexto educacional específico que atenda às condições 
de aprender sobre a máquina e por meio dela explorar outras 
possibilidades de desenvolvimento do indivíduo. 

Promover meios educativos específicos aos idosos para a 
apropriação da informática e internet é um desafio para auxiliar o 
envelhecimento ativo, por meio de uma rede social de apoio.  

3. METODOLOGIA 
Estudo de abordagem qualitativa, composto por 44 idosos do 
município de Passo Fundo – Rio Grande do Sul. A pesquisa 
qualitativa foi utilizada por possibilitar o trabalho com um 
universo de significados, motivos, crenças e valores, permitindo 
que se encontrem respostas a questões particulares [4]. Além de 
possibilitar um processo de construção e interpretação durante 
todos os momentos da pesquisa. 

Para tanto, foi utilizado para a coleta de dados um questionário 
sociodemográfico com 22 perguntas abertas e fechadas. Com este 
questionário procurou-se identificar quais os indivíduos faziam 
uso da internet, quais os motivos para o uso e quais as razões para 
a não utilização. A análise qualitativa das respostas às perguntas 
fechadas foi realizada por meio de frequência absoluta e relativa. 

Para as questões abertas utilizou-se a análise de conteúdo por 
meio da categorização, descrição e interpretação dos dados [5].  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 44 indivíduos incluídos no estudo, a média de idade foi de 
70,8 com desvio padrão de 7,4 anos. Quanto à escolaridade, a 
maioria não concluiu o ensino fundamental (61,3%), conforme 
ilustra a Tabela 1. 

Tabela 1. Características da amosta em estudo (n= 44). 

Variável Estatística 
Sexo feminino 28 (63,6%) 
Idade (anos) 70,8 ± 7,4 
Escolaridade  

0 a 4ª série fundamental 17 (38,6%) 
5ª a 8ª série fundamental    10 (22,7%) 
Ensino médio incompleto     5 (11,3%) 

Ensino médio      5 (11,3%) 
Superior Completo     7 (15,9%) 

Utilizam Internet     8 (18,2%) 

 
Com relação ao uso da internet, apenas oito idosos responderam 
positivamente. Percebe-se que, nos últimos tempos, tal índice vem 
aumentando, como mostra a pesquisa realizada pelo Target Group 
Index e divulgada pelo IBOPE. Tal pesquisa, com mais de 20 mil 
idosos, apontou que em março de 2013 este público representava 
1,95% do total de internautas brasileiros, uma alta de 8,3% na 
comparação ao mesmo mês de 2012. 

Um fator importante a se observar é que a maioria dos idosos que 
fazem uso da internet (62,5%) possui ensino superior completo ou 
incompleto, demonstrando que quanto maior o nível de 
escolaridade, maior a inclusão digital. Cabe ressaltar, ainda, que 
do grupo de idosos que não faz uso da internet, três possuem 
ensino superior completo. Contudo, o não uso da rede deve-se a 
baixa visão (em dois idosos) e a dificuldade de aprendizado (em 
uma idosa). 

Os oito idosos internautas identificados neste estudo mencionaram 
como principais motivos para o uso da rede: i) a comunicação; ii) 
o acesso a informações e conhecimentos; e iii) o lazer. Resultados 
semelhantes foram relatados em pesquisas similares que 
identificaram como sites mais acessados por este público: as 
ferramentas de busca; as redes sociais; o email e as notícias. 

Além disso, 25% dos idosos apontaram o trabalho como principal 
motivador para o uso da internet, conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1. Finalidades de uso da internet 
 
Em contrapartida, quando abordada no âmbito do envelhecimento 
humano, a inclusão digital apresenta obstáculos que interpõem o 
indivíduo mais velho com o uso das tecnologias. Assim sendo, 
também identificamos neste estudo as razões do não uso da rede 
pela grande maioria dos idosos entrevistados (81,8%).  

A falta de conhecimento foi apontada por 66,6% dos idosos, os 
quais não tiveram ainda a oportunidade de aprender a trabalhar 
com o computador e, consequentemente, a acessar a internet. O 
desinteresse e o fato de não achar necessário foi apontado por 
26,7% dos idosos não incluídos. Uma hipótese sobre a falta de 
interesse pode estar relacionada ao fato de os idosos ignorarem as 
possibilidades oferecidas pela internet. Os 6,7% de idosos 
restantes não fazem uso por dificuldades físicas, mais 
especificamente a baixa visão, como demonstra a Figura 2. 

 
Figura 2. Razões de não utilização da internet 

Constata-se que o acesso à internet pelos idosos ainda é restrito. 
Entretanto, se navegar no passado era preciso, no presente ainda 
mais, pois são inúmeros os benefícios associados à inclusão 
digital. Além dos aspectos de ordem social e cognitivo, as 
habilidades no uso das tecnologias digitais podem se transferir 
para situações do cotidiano, como por exemplo, consultar caixas 
eletrônicos, navegar pelo comércio virtual, realizar compras na 
internet, agendar consultas, organizar viagens, e atividades afins. 
Com isso, a população idosa na dinâmica de transformação 

tecnológica por meio da educação digital pode aumentar seu grau 
de autonomia e incrementar o exercício da cidadania.  

Para [2], a educação digital necessita estar configurada de acordo 
com o perfil da população, com atendimento específico, e da 
mesma faixa etária. Outra perspectiva é constituir espaços de 
alfabetização e letramento digital no currículo dos programas 
voltados para adultos mais velhos, e incorporar às programações 
curriculares estratégias pedagógicas com atividades de imersão 
em ambiente virtual, nas universidades abertas. A aproximação 
com o universo virtual deve ser de forma gradativa e progressiva 
para que as possibilidades de inclusão dessa população na 
dinâmica de transformação tecnológica sejam maiores. 

 

5. CONCLUSÕES 
Conclui-se que o nível de escolaridade é fator importante para o 
acesso a internet, evidenciando que o aumento dos anos de estudo 
está relacionado ao acesso à rede mundial de computadores. 

Além disso, percebeu-se que um dos desafios para a inclusão 
digital com vistas a potencializar o envelhecimento ativo é prover 
meios educativos para o aprendizado do uso do computador, ainda 
não amplamente acessíveis a todos. 
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ABSTRACT 
The use of virtual learning labs (LVA) has become common and 
essential in educational activities. This strategy is consolidated 
among educators by providing a space where students can 
experience various situations help its development. This work 
presents the LVA Hidrolândia containing 3 experiments in the 
area of fluid mechanics: emptying reservoir, speed in channel and 
calibration of venturi, the same structure was designed as a 
pseudo-immersive and contextualized on a college campus and 
strongly inspired by a real hydraulic laboratory in a Institute of 
hydraulic Research - IPH, at the Federal University of Rio Grande 
do Sul - UFRGS. This LVA in its second version was used in 
class time in the second half of 2012, a group of 18 students of 
Civil and Environmental Engineering of IPH / UFRGS. After 
using the LVA was a questionnaire evaluation and was answered 
by the entire class. Almost 95% of the students who participated 
in the study indicated that the LVA contributes to a better 
understanding of the material covered, highlighting many of the 
same strengths in teaching and learning process. 

Keywords 
Virtual Learning Laboratory, virtual experiments, mechanics of 
fluids. 
 
RESUMO 
O uso de laboratórios virtuais de aprendizagem (LVA) tem se 
tornado frequente e essencial em atividades educacionais. Essa 
estratégia se consolida entre os educadores por proporcionar um 
espaço onde os estudantes podem experimentar diversas situações 
úteis ao seu desenvolvimento. Neste trabalho apresenta-se o LVA 
Hidrolândia contendo 3 experimentos na área da mecânica dos 
fluidos: esvaziamento de reservatório, velocidade em canal e 
aferição de venturi; o mesmo foi projetado como uma estrutura 
pseudo-imersiva e contextualizado num campus universitário e 
fortemente inspirado num laboratório real em hidráulica do 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - UFRGS. Este LVA na sua segunda versão 
foi utilizado em aula presencial, no segundo semestre de 2012, 
numa turma de 18 alunos dos cursos de Engenharia Civil e 
Ambiental do IPH/UFRGS. Após o uso do LVA foi aplicado um 
questionário de avaliação, tendo sido respondido pela totalidade 
da turma. Quase 95% dos alunos que participaram do trabalho 
indicaram que o LVA contribui para a melhor compreensão da 
matéria abordada, salientando diversos pontos positivos do 
mesmo no processo de ensino aprendizagem. 

 

Palavras Chave 
Laboratório Virtual de Aprendizagem,  experimentos virtuais, 
mecânica dos fluidos. 

1. INTRODUÇÃO 
A utilização de software educativo está sendo muito explorada no 
processo de ensino e aprendizagem de engenharia, trazendo com 
isto a necessidade de estudos para o seu desenvolvimento. 
Enfrentar o desafio de criar novos modelos de ensino alavancados 
pela tecnologia exige um esforço que nos impele à 
interdisciplinaridade, tanto no sentido de desenvolver novas 
formas de ensinar e de aprender como no sentido de realizar 
pesquisas para o aprimoramento das próprias tecnologias, visando 
adequá-las e aperfeiçoá-las para o uso educacional. O 
desenvolvimento de trabalhos no laboratório de hidráulica faz 
com que os alunos tenham que executar práticas laboratoriais em 
modelos reais, seguindo uma série de etapas e sequência de 
procedimentos. A realização prévia de simulações com auxílio da 
informática desses experimentos, em muito semelhantes às que 
serão posteriormente desenvolvidas na realidade do laboratório, 
permite unir os conteúdos vistos em aula, a leitura de um texto 
que acompanha o próprio experimento e o interesse peculiar dos 
estudantes pelo uso do computador como ferramenta de trabalho. 

2. CONTEXTO DO PROBLEMA 
Segundo (KAPP & O’DRISCOLL, 2010), uma nova geração de 
aprendizes, imersos nas tecnologias que envolvem a utilização de 
mensagens de texto, mídias sociais e videogames, vem surgindo a 
cada dia. Estes novos alunos estão surgindo nos meios 
acadêmicos e nas próprias empresas, com um foco diferente, uma 
mentalidade e um estilo de aprendizagem distinto em relação às 
gerações que os precederam. Esta geração de alunos e 
trabalhadores não consegue ver a diferença que separa ambientes 
virtuais de físicos, sentem-se igualmente confortáveis aprendendo 
em ambos os mundos – real ou virtual. Os programas de 
simulação propiciam aos estudantes, a interação com modelos e 
processos complexos de forma controlada (muitas vezes inviável 
em escala real), sem riscos que envolvam periculosidade ou gastos 
proibitivos, já que estes simuladores envolvem a criação de 
modelos dinâmicos e simplificados do mundo real. Sendo assim, o 
potencial educacional deste tipo de ferramenta é muito superior ao 
dos programas tradicionais. Segundo (OTONI, 2004), em seu 
trabalho “O uso de Simuladores e as Estruturas Cognitivas”, a 
simulação dá vida às aulas, fornecendo ferramentas com as quais 
os estudantes apreciam trabalhar, pois desta maneira aprendem 
fazendo. Trata-se de uma ferramenta de estudo interativa que 
ajuda a construir e trabalhar conceitos. 
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3.  LABORATÓRIO VIRTUAL DE 
MECÂNICA DOS FLUIDOS: 
HIDROLÂNDIA 
O uso de laboratórios virtuais de aprendizagem (LVA) tem se 
tornado frequente e essencial em atividades educacionais. Essa 
estratégia se consolida entre os educadores por proporcionar um 
espaço onde os estudantes podem experimentar diversas situações 
úteis ao seu desenvolvimento. Assim, aprender fazendo - 
“learning by doing” é uma expressão que se revela em atividades 
laboratoriais e se fortalece através da teoria Construtivista por 
considerar que o conhecimento deve ser construído pelo aprendiz, 
através da interação com o objeto e não tão somente transmitido 
pelo professor.  

(LINDSAY et al., 2007) sustentam que, no laboratório, os 
estudantes desenvolvem habilidades sociais e de trabalho em 
equipe. Neste contexto vemos como o Laboratório Virtual se bem 
conduzido, também pode desenvolver habilidades sociais numa 
turma de uma disciplina e também realizar ações colaborativas em 
grupo, neste sentido (MARTINEZ, 1996) refere que diversos 
estudos realizados, demonstram que os estudantes apoiados pela 
educação mediada com tecnologia necessitaram de um terço 
menos de tempo, do que os estudantes que utilizaram métodos 
tradicionais para superar etapas de ensino.  

O Campus Virtual Hidrolândia foi projetado como uma 
estrutura pseudo-imersiva e contextualizado num campus 
universitário e fortemente inspirado no laboratório real em 
hidráulica do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. 
Evidentemente, de forma análoga da figura do professor 
responsável pelo laboratório real, a Hidrolândia possui a 
personagem pedagógica como “guia virtual” nas ações dentro do 
campus virtual e o laboratório, este agente chamado de “Prof. 
Hidro” é uma personagem pedagógica, um Engenheiro mirim 
(Figura 1) que estabelece relações dentro do contexto educacional 
desta hipermídia, fazendo um percurso mostrando a Hidrolândia 
através de um passeio virtual, oferecendo ajuda contextualizada, 
destacando que na próxima versão da Hidrolândia pretende-se que 
ele evolua para um agente pedagógico virtual, podendo falar, 
permitindo que ele mesmo faça buscas contextualizadas num 
banco de dados, mediante sugestão de buscas por palavras chaves 
dentro do contexto educacional que ele se encontra. Todos os 
“prédios virtuais” tem função especifica dentro da estrutura 
organizacional de conteúdos do LVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Figura 1 – Campus virtual Hidrolândia e o Prof. Hidro. 

A Hidrolândia, na sua estrutura organizacional de conteúdos tem 
um “prédio virtual” chamado “IPH Lab” que remete ao LVA, 
onde são executadas as práticas laboratoriais virtuais, como 
mostram as figuras 2 e 3. 

 

   

    

    
Figura 2 – Laboratório virtual- experimentos em 

hidráulica. 
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Figura 3 – Etapas dos experimentos virtuais. 

 

4. METODOLOGIA 
O laboratório Virtual de Aprendizagem nesta segunda versão foi 
utilizado em aula presencial, no segundo semestre de 2012, numa 
turma de 18 alunos dos cursos de Engenharia Civil (14) e 
Ambiental (4) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas, deste grupo de alunos 11 
cursavam a disciplina pela primeira vez e 7 eram repetentes. Os 
alunos já tinham atingido mais da metade do semestre em curso, 
tendo já conhecimento teórico sobre a matéria para a compreensão 
dos fenômenos abordados no laboratório. Após a aula prática 
experimental no laboratório de hidráulica, foi realizada uma aula 
teórica onde foi apresentado o Laboratório Virtual, explicando 
suas funcionalidades, concepção do mesmo e se permitiu a 
exploração por parte dos alunos em grupo, tendo uma interação 
com as ferramentas do laboratório virtual, permitindo troca de 
experiência e interação, oferecendo no fim da aula uma mídia 
individual com o laboratório virtual, para que o aluno pudesse 
experimentar em casa. Após uma semana foi aplicado um 
questionário contendo 9 perguntas, tendo sido respondido pela 
totalidade da turma. 

5. RESULTADOS PARCIAIS 
A análise das informações obtidas mediante os questionários 
permite identificar que 86% dos alunos repetentes - 7 do total 
acham que tem um nível regular a médio de compreensão da 
disciplina, e 14% acham que tem um bom nível de compreensão 
da disciplina, não havendo alunos que tenham manifestado ter 
uma compreensão insuficiente. Em relação à caracterização de 
alunos não repetentes - num total de 11, 55% manifestaram ter 
uma compreensão média ou regular, 27% se consideraram com 
uma compreensão insuficiente, e 18% se consideraram alunos 
com uma boa compreensão da disciplina. Quase 95% dos alunos 
que participaram do trabalho indicaram que o Laboratório virtual 
contribui para a melhor compreensão da matéria abordada, 
salientando diversos pontos positivos do mesmo no processo de 
ensino aprendizagem, ao mesmo tempo, os alunos preferem 
realizar anteriormente o Laboratório virtual para depois ir para o 
experimento real, esta tendência ou prédisposição dos alunos se 
confirma neste estudo, corroborando a tendência nos dados 
obtidos em pesquisa de (PATRÓN et al., 20005).  

Numa das questões tenta-se identificar nas respostas dos alunos, 
de que maneira o Laboratório virtual contribui no processo de 
aprendizagem, solicitando listar alguns facilitadores da sua 
aprendizagem, sendo observado que os alunos percebem de 
maneira muito positiva a possibilidade de visualizar o modelo real 
virtualmente e ver onde fica cada componente, como é ligado, 
conseguir voltar e ver o que ficaram em dúvida ou que não 
lembraram do laboratório prático,  revisitar os experimentos de 
laboratório, a interatividade e possibilidade de controlar as 
simulações, podendo alterar variáveis do experimento, facilitando 
comparações e a compreensão dos fenômenos estudados, 
visualizar mais de um resultado do experimento em pouco tempo, 
poder rever em casa quando estiver estudando e não apenas no 
laboratório, melhor entendimento das instalações físicas do 
laboratório, além de visualizar que esta proposta de uso do 
laboratório virtual é uma didática mais aprimorada do que apenas 
ver a teoria e tentar aplicar. 

6. CONCLUSÕES 
Existe uma necessidade de contribuir para melhoria do 
desempenho acadêmico dos estudantes dos cursos de Graduação 
da UFRGS na área das engenharias, na perspectiva da redução da 
retenção e evasão e da qualificação da graduação. Despertar nos 
estudantes de graduação uma maior motivação em aprender, 
procurando respeitar o tempo de aprendizagem dos estudantes e 
sinalizando alternativas e caminhos para novas formas de estudo e 
de ensino, visando ao sucesso acadêmico em disciplinas com 
maiores dificuldades de assimilação dos conteúdos. Assim, 
contribuir para a diminuição dos índices de retenção e evasão e, 
consequentemente, elevação dos índices de diplomação na 
Engenharia. 

É indispensável colaborar para uma melhor formação qualitativa 
de alunos de graduação e colaboração significativa no processo de 
ensino-aprendizagem dos mesmos, através do uso de ferramentas 
computacionais em consonância com as novas tecnologias para a 
educação, estas sendo capazes de ter produzido e estimulado a 
produção dos alunos, de forma articulada à proposta pedagógica e 
a uma concepção interacionista de aprendizagem. Identificar 
aspectos teóricos e práticos referentes à área de mecânica dos 
fluidos e hidráulica, destacando os mais adequados aos processos 
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de ensino e aprendizagem focados nas novas tecnologias para a 
educação. Deve-se elaborar propostas concretas para utilização 
dos acervos tecnológicos elaborados no contexto deste projeto, 
para uso posterior inclusive por outras instituições que não 
disponham de laboratórios físicos, pelo seu alto custo tanto de 
construção como de atualização e conservação dos mesmos.  

Após analisar as informações fornecidas pelos alunos ao 
responder ao questionário de pesquisa, estas irão alavancar 
mudanças no Laboratório Virtual, de maneira que o mesmo 
preencha as lacunas ou dificuldades relatadas pelos alunos, em 
relação ao entendimento do conteúdo teórico apresentado na 
disciplina. Em 2013/1 foram levantados novos dados de pesquisa 
nas turmas da disciplina e em 2013/2 será efetuado o último 
levantamento nas turmas oferecidas de mecânica dos fluídos, 
procedendo assim com as análises estatisticas e correlações com 
os índices de seriação dos alunos. 
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ABSTRACT 
Software for math education plays an important role in schools. It 
enables new strategies for teaching and learning and can 
contribute to the concepts of numbers and operations that 
comprise arithmetic and algebra. We created a database of free 
software that can be used by sixth to ninth grade students and that 
can save educational institutions money. The software was 
discovered by exploring online and print bibliographies and only 
downloadable options were included in the database. Fourteen 
software packages were found that helped construct arithmetic 
and algebraic knowledge such as arithmetic expressions, 
relationships between fractions, functions and graphing of 
functions. All of the software had the potential to spark students’ 
interest and encourage autonomy in learning mathematics and 
most of the options were user friendly and provided visualizations 
and representations of mathematical concepts. 

RESUMO 
Os software educativos de Matemática têm um papel importante 
dentro do ambiente escolar. Eles servem de recursos didáticos 
para novas estratégias de ensino e aprendizagem e podem 
contribuir para conteúdos de números e operações que 
compreendem o campo da Aritmética e da Álgebra. Na 
perspectiva de oferecer materiais que não exigem investimentos 
financeiros por parte das instituições de ensino, o objetivo do 
trabalho foi criar uma base de dados com software gratuitos que 
possam ser utilizados com alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental. O trabalho foi de caráter exploratório e 
bibliográfico. Para o levantamento dos software, foram 
considerados materiais online ou impressos. Constam na lista de 
software somente aqueles em que o arquivo de instalação foi 
localizado para download. Há 14 software que permitem a 
construção do conhecimento aritmético e algébrico. Dentre as 
funcionalidades, é possível trabalhar operações aritméticas, 
expressões, relações entre frações, funções e plotagens de gráficos 
a partir de funções. São software em condições de despertar o 
interesse e a autonomia dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática. A maioria apresenta um 
funcionamento simples, desenvolvido com base em visualizações 
e representações matemáticas. 

General Terms 
Design 

Keywords 
Software gratuito, números e operações, ensino fundamental. 

1. INTRODUÇÃO 
Os software têm um papel importante dentro do ambiente escolar, 
podendo auxiliar os professores com novos recursos e novas 
estratégias didáticas e despertar, nos alunos, o interesse pelo 
aprendizado.  

Nas escolas, as aberturas para novas tecnologias vêm sendo 
analisadas e estudadas para que os alunos tenham outra forma de 
aprendizado, diferente do padrão tradicional (Waiselfisz, 2007). 

De fato, os software educativos têm contribuído para a ruptura da 
metodologia tradicional composta por giz e quadro. São 
considerados educativos porque foram desenvolvidos 
exclusivamente para o uso na educação, algo previsto desde o seu 
projeto e desenvolvimento (Oliveira et al., 2001; Bassani et al., 
2006). Diante do custo elevado para a aquisição dos software 
pagos, instituições de ensino podem recorrer aos que são 
disponibilizados gratuitamente e que não necessitam de 
pagamento ou licença de uso para serem utilizados.  

Em relação ao ensino de Matemática, muitos alunos afirmam que 
a detestam e que é demasiadamente difícil, não conseguindo 
alcançar as competências consideradas necessárias para serem 
aprovados (Gardete & Cesar, 2006). A utilização de software nas 
atividades de ensino da Matemática pode desmitificá-la como uma 
disciplina difícil, fazendo com que os alunos se sintam motivados 
e interessados pela matéria. Para Silva et al. (2013), os software 
matemáticos no ensino fundamental pretendem tornar o ensino da 
Matemática mais prazeroso, de modo que o educando não se sinta 
incapaz de aprender. 

Pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática 
para o ensino fundamental (Brasil, 1998), os conteúdos são 
organizados em quatro blocos temáticos que contemplam o estudo 
de Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas 
e Tratamento da Informação. 

O bloco temático de Números e Operações compreende o campo 
da Aritmética e da Álgebra. Na Aritmética, ao longo do ensino 
fundamental o conhecimento do aluno sobre os números vai 
sendo construído a partir da sua relação com o aparecimento de 
números para a resolução de novos problemas. A construção do 
pensamento algébrico inicia-se nos primeiros anos do ensino 
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fundamental, mas é no final dessa etapa que o aluno passa a 
representar problemas por meio de equações e inequações, 
identificar parâmetros, variáveis e relações, além de construir os 
procedimentos para a resolução das equações e inequações 
(Brasil, 1998). 

Na perspectiva de apresentar alguns software que possam auxiliar 
no aprendizado dos conteúdos de números e operações nos 
campos da Aritmética e da Álgebra, o objetivo do presente 
trabalho foi criar uma base de dados com software gratuitos que 
possam ser utilizados com alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental. 

2. METODOLOGIA 
O trabalho trata-se de um estudo de caráter exploratório e 
bibliográfico. A pesquisa exploratória consiste em encontrar 
informações que possibilitam um levantamento sobre o assunto 
pesquisado, enquanto a bibliográfica utiliza materiais já 
elaborados e divulgados para tais informações.  

Para o levantamento, foram considerados materiais online ou 
impressos, buscando entender e compreender as funcionalidades e 
as contribuições dos software para conteúdos de números e 
operações no ensino da Matemática. Somente software com 
arquivos de instalação foram incluídos na base de dados. 

3. RESULTADOS 
No estudo de números e operações deve-se privilegiar atividades 
que possam ampliar o sentido numérico e a compreensão do 
significado das operações. Essas tarefas precisam estabelecer e 
reconhecer relações entre os diferentes tipos de números e entre as 
diferentes operações (Brasil, 1998). 

Num primeiro momento, foi possível encontrar 14 software 
gratuitos que podem auxiliar o professor em sua prática docente a 
partir do conteúdo relacionado a números e operações no ensino 
da Matemática (Tabela 1). 

O software Árvores Algébricas necessita que o aluno esteja 
conectado à internet para que possa construir o conceito de função 
a partir da linguagem algébrica. A interface é bem simples: é 
disponibilizado um conjunto de caixas de texto nas cores branca e 
laranja. As brancas são utilizadas para a entrada e saída de dados e 
as de cor laranja, para as diferentes operações.  

Nesse contexto, o aluno utiliza as caixas livremente, arrastando-as 
com o mouse e ligando-as com setas conforme a ordem das 
operações a serem efetuadas. O resultado é exibido na forma de 
valor ou expressão, se os dados forem numéricos – no caso de 
expressões algébricas, estas são associadas a tabelas e gráficos. 
Kern (2008) considera que a principal característica do software é 
permitir a montagem de toda a estrutura de resolução do problema 
sem que se haja todos os valores envolvidos. 

Com o software Círculo 0, o professor pode trabalhar a adição 
algébrica com números inteiros. Tal ferramenta consiste em um 
entrelaçado de círculos e um subconjunto de números inteiros. Os 
números devem ser arrastados para os espaços em branco dentro 
dos círculos, de forma que a soma em cada círculo resulte em 
zero. Quando os números inseridos no círculo satisfazem a 
condição proposta, o círculo automaticamente muda de cor.  

Interessante ressaltar que, no software Círculo 0, após verificar a 
condição da soma zero nos primeiros círculos, o aluno percebe 
que nem sempre a disposição dos números está correta para se 

conseguir a soma zero em todos os círculos, sendo necessária uma 
análise do problema para trocar os números até completar zero em 
todos os círculos (Falcade et al., 2011).  

 
Tabela 1. Software gratuitos para números e operações. 

Software Idioma Conteúdos 
Árvores 

Algébricas Português Funções algébricas 

Círculo 0 Espanhol Operações de adição 

Funções Espanhol Plotagens de gráficos a 
partir de funções 

Raízes Português 
Raízes quadradas, cúbicas e 
raízes de equações do 
segundo grau 

Sicre Português Equações de primeiro grau 
com coeficientes inteiros 

Tic Tac Go Inglês Operações aritméticas com 
números inteiros 

Trilha 
Matemática Português 

Expressões matemáticas 
com problemas de adição, 
subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação 
TuxMath Inglês Operações fundamentais  

WinPlot Português e 
Inglês 

Plotagens de gráficos a 
partir de funções 

Graficador Espanhol Plotagens de gráficos a 
partir de funções 

Máquina de 
Funciones Espanhol 

Descoberta de 
regularidades e propiedades 

numéricas 

Porcentajes Espanhol Relações entre frações, 
porcentagens e decimais 

Rectângulo 
Aureo Espanhol Constante real algébrica 

irracional 
Rompecabezas 

de Números Espanhol Operações com números 
naturais 

 
É possível encontrar três outros software, Círculo 3, Círculo 21 e 
Círculo 99, com as mesmas funcionalidades e propostas de 
resolução. A diferença está no valor desejado no que diz respeito 
à aplicação da adição para os números inteiros. Todos os quatro 
tipos estão disponíveis numa versão em espanhol e não 
necessitam de instalação para uso com os alunos.  

A proposta do software Raízes é permitir que alunos e professores 
construam a solução para problemas relacionados a raízes 
quadradas, cúbicas e de equações de segundo grau, não apenas 
por meio de contas ou cálculos (Albuquerque, 2000). 

A interface oferecida pelo software é amigável e composta por 
tela principal, barra de ferramentas e menu. O aluno escolhe o tipo 
de objeto que irá compor o cenário (figuras planas e espaciais e 
raiz quadrada, cúbica e de equação do segundo grau). A 
navegação no software é realizada por meio do mouse, permitindo 
permutar, rotacionar e construir novas figuras geométricas, 
formando os cenários do ambiente para que o aluno construa 
conceitos e soluções (Albuquerque, 2000).  

Todas as ações do aluno são baseadas na construção dos 
conceitos, e não na realização dos cálculos. A ideia é que o 
estudante estabeleça uma relação entre a imagem construída com 
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o conceito a ser estudado. Para o cálculo da raiz quadrada, por 
exemplo, ele deve informar o número ao qual se deseja o valor da 
raiz. A partir dessa informação, aparecerá na tela a quantidade de 
quadradinhos correspondente ao número informado pelo aluno. 
Para a construção do conceito de raiz quadrada exata e não exata, 
a tarefa do educando é criar um único quadrado maior com o 
deslocamento individual ou do conjunto dos quadradinhos. 

O Sistema Computacional para Resoluções de Equações de 
Primeiro Grau (Sicre) é um software destinado a resoluções de 
equações de primeiro grau com coeficientes inteiros. Segundo 
Schunluzem Jr. e Valente (1994), o aluno assume o papel de 
ensinar o computador podendo criar regras, com permissão de 
corrigi-las caso seja necessário, e as utiliza para testar seu próprio 
conhecimento.  

Ao utilizar o software Sicre com alunos do ensino fundamental 
Schnluzem Jr. e Valente (1994) observaram, durante o processo 
de ensino e aprendizagem, que a permissão em elaborar regras fez 
com que os alunos refletissem nos erros e no que foi aprendido 
em sala de aula, buscando possíveis soluções. 

Nesses termos, o software apresenta uma interface de fácil 
compreensão. Primeiramente, abre-se uma janela que 
disponibiliza opções ao usuário de criar regras. Em seguida, o 
aluno vai para a fase de testes, podendo escolher equações para 
serem resolvidas a partir das regras criadas. O estudante receberá 
uma notificação na tela informando se a equação resolvida está 
correta ou não.  Caso não haja regra que se aplique à resolução da 
equação, o sistema alertará o discente acerca da impossibilidade 
de execução com as regras por ele inseridas, dando a 
oportunidade de inserir uma nova regra e outra tentativa de 
aplicação (Frescki, 2008). 

O Tic Tac Go é um software que explora o conteúdo referente a 
operações aritméticas com números inteiros. Sua interface 
consiste de um quadro indicando as operações aritméticas com 
inteiros e um número centralizado acima do quadro. O aluno deve 
identificar as operações mostradas no quadro, sendo que o 
resultado corresponde ao número centralizado. A cada relação 
correta (número e operação), o educando conquista uma casa para 
si. O objetivo do software é marcar três casas adjacentes na 
diagonal, na vertical ou na horizontal. Pode-se jogar 
individualmente ou em dupla. 

Convém salientar que o Tic Tac Go permite níveis de 
complexidade mais avançados, com as opções de mais casas 
adjacentes e de operações no quadro. Em ambos os níveis, quando 
o aluno atinge o objetivo, pode-se iniciar novas jogadas, sendo 
solicitado um novo quadro. 

A utilização em sala de aula demonstrou que o software Tic Tac 
Go foi importante para o aprendizado de cálculos com números 
negativos, divertindo os alunos nos cálculos de operações 
aritméticas, ao contrário da sala de aula, onde os alunos 
resolveriam essas operações em papel, algo que seria cansativo e 
mais demorado (Barros, 2007).  Os professores colocam como 
pontos positivos para a prática docente o interesse e a participação 
dos estudantes (Born, 2013).  

Enquanto isso, o software Trilha Matemática é um jogo que 
precisa estar conectado à internet e trabalha com as operações 
básicas da Matemática. Lise (2004) explica que o jogo consiste 
numa competição multiusuário no percurso de um labirinto – é 
possível jogar até 30 alunos de uma só vez. Os competidores se 
comunicam via chat para trocar dicas e tirar dúvidas. Em cada 

rodada, é apresentada uma expressão matemática ou uma 
operação a ser resolvida. Para cada resposta correta, um dado é 
lançado, e o número da face superior indica a quantidade de casas 
a serem avançadas. Para as respostas incorretas, o número 
sorteado no dado é considerado negativo e decrementa o total de 
pontos, sendo necessário compensar esse valor negativo nas 
expressões seguintes. Vence o jogo o aluno que chega primeiro ao 
final da trilha.  

As utilizações do software em práticas docentes sinalizam pontos 
positivos e negativos. Dentre os positivos, despertaram-se o 
interesse e o raciocínio do aluno por permitir a criação de 
caminhos para o labirinto, fazendo com que o aluno dificultasse a 
tarefa para os demais competidores (Rieder, 2004). Quanto aos 
problemas, há a dificuldade em competir na opção multiusuário 
para os estudantes menos familiarizados com o computador 
(Rieder, 2004) e a lentidão de resposta do software com vários 
educandos conectados ao mesmo tempo na rede local (Falcade et 
al., 2011). 

O jogo TuxMath, assim como o software Trilha Matemática, 
permite que os alunos pratiquem as operações aritméticas e 
resolvam problemas matemáticos com mais de uma operação. O 
jogo acontece num cenário espacial, com uma chuva de meteoros. 
O objetivo do jogo é controlar os canhões com o lançamento dos 
meteoros para que os pinguins não sejam atingidos. Cada meteoro 
traz consigo uma operação matemática para ser resolvida; logo, o 
discente deve inserir o resultado dentro do meteoro e, em seguida, 
atirar. O meteoro é destruído caso a resposta esteja correta. Uma 
funcionalidade foi detectada por Martín (2007), na qual o aluno 
suspende o jogo para que se analise e interprete as operações 
desejadas.  

Tal software tem sido um recurso didático frequente para alguns 
docentes da área de Matemática (Nascimento et al., 2011) ou 
apenas um material de interesse dos alunos após o término de 
determinada aula (Jesus & Propodoski, 2012). Os professores de 
Matemática, que têm como opção o TuxMath, afirmam que 
preferem recursos que incentivem o raciocínio lógico e que 
tenham um propósito competitivo e interativo. Há aprovação no 
uso desse jogo em sala de aula porque é possível trabalhar as 
operações fundamentais por meio da análise da agilidade do 
raciocínio nos cálculos, de forma lúdica, com os alunos 
(Nascimento et al., 2012). 

Desenvolvido para ser usado na exploração matemática de 
funções por meio da plotagem de gráficos em 2D e 3D a partir de 
sua expressão algébrica, o software WinPlot também permite que 
o aluno construa seu conhecimento algébrico de forma inversa. 
Entre as atividades, tem-se a opção de que um gráfico seja plotado 
com alguns pontos de intersecção entre os eixos, em que o 
educando deve informar a expressão algébrica que representa a 
função. 

Além de explorar o comportamento das funções, o software 
permite que o aluno desenvolva atitudes argumentativas e defina 
hipóteses para possíveis generalizações (Castro, 2011). A 
utilização como recurso didático pode despertar o interesse dos 
estudantes e uma compreensão melhor de conceitos por meio da 
construção e interpretação dos gráficos (Santos et al., 2012). 

É possível encontrar softwares como o Funções (WinFu, 
Funciones for Windows, Funcions pars Win32) e o Graficador 
com a funcionalidade de plotar gráficos. Embora disponibilizados 
em espanhol, os software apresentam uma interface simples e com 
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poucos termos textuais. O software Funções permite a plotagem 
de até seis funções, em que se estabelecem os parâmetros para as 
funções escolhidas, enquanto o software Gratificador permite a 
plotagem de apenas uma função inserida pelo aluno.  

Os software destinados à plotagem de gráficos como o WinPlot e 
o Funções não são explorados em sua potencialidade no ensino 
fundamental, já que, nesse nível educacional, o estudo das 
funções se limita às funções polinomiais do primeiro e do 
segundo grau.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Não há dúvidas de que a utilização de recursos didáticos 
dinâmicos aumenta o interesse dos alunos pelas aulas e pelo 
conteúdo que está sendo desenvolvido. Os software educativos 
podem fazer com que as operações matemáticas com os diferentes 
conjuntos numéricos ganhem significado para os estudantes. 

Há um número considerável de software gratuitos com 
funcionalidades para se trabalhar conteúdos específicos de 
números e operações que não geram ônus para as instituições de 
ensino. Alguns deles são disponibilizados em outro idioma, mas 
não inviabilizam a utilização, uma vez que as interfaces são 
intuitivas, empregam poucos termos textuais e os alunos se 
beneficiam da universalidade da linguagem matemática para a 
resolução das atividades propostas.  

Os software encontrados têm condições de despertar o interesse e 
a autonomia dos alunos no processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática. Na base de dados, os professores encontrarão 
arquivos de instalação dos software e informações para orientá-los 
quanto à relação software e conteúdo a ser ministrado e as 
possíveis dificuldades técnicas e pedagógicas em sala de aula.  

A adoção desses software pelos professores de Matemática não 
será empecilho. A maioria apresenta funcionamento simples e é 
desenvolvida com base em visualizações e representações 
matemáticas.  
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ABSTRACT 
Educational software can help modernize teaching methodologies 
in math education. However, it can also be difficult for teachers to 
choose among numerous software options. The Internet is not 
only an excellent source of information but also contributes to the 
spread and dissemination of software. Thus, our objective was to 
develop and distribute an online catalogue of free software for 6th 
to 9th grade math education. The software was discovered by 
searching digital and print bibliographic materials and only free 
and downloadable software was considered.  The catalogue is 
being developed with CMS Joomla! and has a simple, dynamic 
and interactive user interface. Teachers can browse the catalogue 
in several ways to find appropriate software, related tutorials and 
product publications and create user accounts to exchange 
information with other teachers. The software is available for both 
evaluation and classroom use.  

RESUMO 
Os software educativos podem modernizar as metodologias de 
ensino para o aprendizado da Matemática. No entanto, os 
professores encontram dificuldades na escolha do software, frente 
às inúmeras opções disponíveis. A internet, com a característica 
de acesso sem restrições, além de ser uma excelente fonte de 
informação, pode contribuir para a disseminação e divulgação dos 
software. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e 
disponibilizar um catálogo online com software educativos 
gratuitos para o ensino de Matemática do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental. A busca pelos software foi realizada em materiais 
bibliográficos no formato digital ou impresso - somente software 
totalmente gratuitos e com arquivos de instalação disponíveis 
foram incluídos. O catálogo está sendo desenvolvido na 
ferramenta CMS Joomla! com uma interface interativa, simples e 
dinâmica. O usuário-professor encontra diversas alternativas de 
navegação, como consultar um determinado software, seu tutorial 
ou publicações sobre o produto, como fazer login para troca de 
informações com outros docentes. Os professores terão acesso aos 
software tanto para conhecê-los quanto para utilizá-los em sala de 
aula. 

General Terms 

Design 

Keywords 
Software gratuitos, Matemática, ensino fundamental. 

1. INTRODUÇÃO 
Entre as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a 
internet é uma das mais importantes. Para Castells (2004), ela 
possibilita acesso sem restrições, favorece a disseminação de 
notícias em curto prazo de tempo, permite a partilha de opiniões, 
sugestões, críticas, visões e alternativas, além de ser uma 
excelente fonte de informação. Estudos realizados pela Internet 
World Stats (2012) apontam que cerca de 2,4 bilhões de pessoas 
ao redor do mundo teriam acesso à interne - isso representa algo 
em torno de 34,2% da população mundial. 
Alguns fatores como necessidade de atualização de conteúdo e 
preços relativamente baixos de provedores de acesso fazem da 
internet um recurso tecnológico bastante requisitado e necessário 
em empresas e instituições de ensino (Coelho et al., 2011).  

Muitas vezes, o ensino da Matemática não é tão simples. A 
maioria dos alunos não possui tanta facilidade em compreender 
conceitos e teorias abstratas. Os professores encontram 
dificuldades em motivar os alunos no aprendizado com aulas 
normalmente tradicionais, por meio das ferramentas quadro-negro 
e giz. Com os avanços da tecnologia, faz-se necessário uma 
reflexão sobre novas metodologias de ensino. Merlo e Assis 
(2010) evidenciam que, a partir do computador, é possível 
simular, praticar ou vivenciar verdades matemáticas que, para 
alguns, podem ser difíceis de serem visualizadas.  
Também segundo Merlo e Assis (2010), há uma necessidade de 
incorporação das tecnologias de ensino no aprendizado de 
Matemática. A perfeita combinação entre metodologias 
pedagógicas de ensino e software educativo podem ampliar as 
possibilidades de aprendizado entre alunos e professores. 

Para Bassani et al. (2006), software educativo é definido como um 
programa de computador desenvolvido apenas com seu foco para 
a educação desde seu planejamento e desenvolvimento. Portanto, 
alguns tipos de software como editores de texto, imagens, entre 
outros, não se enquadram como software educativo, mesmo sendo 
usados amplamente em ambientes educacionais. 
No mercado, são disponibilizados tanto software pagos e 
gratuitos. A acessibilidade das escolas aos software pagos é muito 
restrita, pois nem sempre uma instituição educacional tem 
disponibilidade de recursos financeiros para tais despesas. Diante 
do custo da aquisição, os software gratuitos são uma alternativa 
muito viável para a implantação desse tipo de ferramenta nas 
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escolas. Tais produtos são disponibilizados na internet sem 
nenhum custo e sem validade, mas Santos et al. (2010) lembram 
que eles diferem do software livre e do software de código aberto, 
pois quem faz seu download não possui acesso a seu código-
fonte, não sendo possível alterá-lo, já que deve ser usado 
estritamente da maneira como foi baixado.  
No entanto, é um desafio para o professor a escolha dos software 
para determinado conteúdo frente à grande quantidade disponível 
de software gratuito de Matemática. Segundo Figueira-Sampaio et 
al. (2012), a maioria dos professores tem selecionado os recursos 
tecnológicos a partir da indicação de outros docentes que 
utilizaram o software em sala de aula. Essa atitude torna a escolha 
do recurso um círculo vicioso em que se sabe pouco sobre outros 
software. O desenvolvimento de uma ferramenta online contribui 
para o acesso e a comparação dos software, para a obtenção de 
informações técnicas de instalação e detalhes de funcionamento 
dos software, para o download e para a troca de informações entre 
os profissionais.  
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e 
disponibilizar um catálogo online com software educativos 
gratuitos para o ensino de Matemática do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental. 

2. METODOLOGIA 
Os software educativos gratuitos disponibilizados no catálogo 
online foram encontrados em materiais bibliográficos disponíveis 
no formato digital ou impresso. Somente software direcionados ao 
ensino de Matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 
totalmente gratuitos e com arquivos de instalação disponíveis, 
foram incluídos no catálogo.  

Para o gerenciamento do conteúdo web, foi utilizado o Joomla!, 
sistema de código aberto que, segundo LeBlanc  (2007), é 
equivalente aos sistemas comerciais. Para Rahmel (2010), o 
Joomla! é bem aceito tanto por instituições organizacionais 
quanto educacionais, sendo amplamente utilizado pela sua 
facilidade de uso.  
Como se trata de um catálogo, é necessário que haja constantes 
atualizações. A partir desse pré-requisito, nota-se que o Joomla! é 
um sistema adequado, pois é bem simples de operacionalizar e 
não há necessidade de conhecimentos avançados para desenvolver 
bons projetos.  

3. RESULTADOS  
O catálogo online possui uma interface interativa, simples e 
dinâmica. O usuário-professor encontra diversas alternativas de 
navegação, como consultar um determinado software, seu tutorial 
ou publicações sobre o produto, como fazer login para troca de 
informações com outros professores. 

O diagrama de funcionalidades do catálogo online é intuitivo e 
simples, buscando reduzir o número de cliques para o acesso das 
informações e otimizar o tempo do professor-usuário ao explorar 
o catálogo (Figura 1).  

Ao acessar o website, o professor-usuário é direcionado ao 
primeiro menu (“Página Inicial”), o qual apresenta algumas 
informações do catálogo por meio de uma pequena descrição 
textual, assim como a opção “Login”. Na mesma página, são 
disponibilizados outros dois menus – “Software” e “Contato” 
(Figura 2). Pelo menu “Página Inicial”, o professor-usuário pode 
retornar à página principal do catálogo sempre que desejar. Os 

três menus são visualizados pelos professores-usuários em todas 
as páginas de navegação.  

 

  
Figura 1.  Diagrama de funcionalidades do catálogo online. 
 

Por meio da opção “Login”, o professor-usuário acessa sua área 
restrita a partir de um login e senha. Se o professor-usuário for 
novato, é possível realizar o cadastro por meio da opção “Criar 
uma conta”. Ao acessá-la, alguns dados pessoais como nome 
completo, nome que adotará como usuário, e-mail e senha são 
requisitados ao professor-usuário (Figura 3).  

 

 
Figura 2. Interface do catálogo Web-Math. 

 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Caso o 
professor-usuário já tenha uma conta cadastrada e não lembre seu 
login ou senha, há as opções “Esqueceu seu usuário?” ou 
“Esqueceu sua senha?”. Ao acessá-las, o professor-usuário 
informa o e-mail que foi inserido no momento do cadastro para 
confirmar a validade de usuário. A partir daí são enviados, ao 
respectivo e-mail, os dados de login ou senha. 

Para o professor-usuário ter acesso às funcionalidades e/ou 
potencialidades do catálogo online, não é necessária a criação de 
uma conta de usuário. A intenção é que o professor-usuário 
cadastrado tenha uma identificação no catálogo para que possa 
realizar comentários/sugestões, trocar informações com outros 
professores-usuários e até mesmo seja avisado sobre novidades no 
catálogo, como a adição de novos software ou a implementação 
de novas funcionalidades. 

O segundo menu (“Software”) organiza por categoria os software 
disponibilizados pelo catálogo. Ao selecionar a categoria de 
interesse, o professor-usuário visualiza a relação dos software 
gratuitos específicos para o tema matemático escolhido. Ao clicar 
no nome do software, o professor-usuário é direcionado para a 
página de descrição do recurso, na qual se apresentam as possíveis 
aplicações para o conteúdo matemático desejado, assim como as 
sugestões de uso e os requisitos mínimos necessários para o 
download e a instalação do software no computador. 
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Figura 3. Informações para o cadastro como professor-usuário. 
 

Também na página de descrição dos software, são  
disponibilizados os links para “Download”, “Tutoriais” e 
“Publicações” para cada um dos software . 

O link “Download" permite que o professor-usuário baixe o 
arquivo de instalação dos software matemáticos, os quais poderão 
ser instalados em computadores dos laboratórios de informática 
de escolas públicas ou privadas sem necessidade de licença, uma 
vez que os software são gratuitos.   

Já no link “Tutorial”, o professor-usuário tem acesso aos arquivos 
que explicam os principais comandos de funcionamento do 
software com figuras ilustrativas das telas ou dos vídeos. Todos os 
tutoriais apresentam descrições (passo a passo) sobre como 
utilizar o software a fim de agregar conhecimento aos professores 
e aos alunos.  

Nesse mesmo link, disponibiliza-se uma caixa de texto para postar 
comentários ou sugestões sobre o funcionamento dos software, 
divulgar ideias e, até mesmo, utilizar como um canal de 
comunicação com outros professores-usuários, os quais podem 
facilitar (ou até mesmo fornecer esclarecimentos sobre) a 
utilização do software em sala de aula para outros docentes de 
Matemática. Essa funcionalidade tem o intuito de facilitar a 
escolha e instigar os professores a utilizarem os software 
relacionados a essa área do conhecimento em suas práticas 
docentes. 

No link “Publicações”, são disponibilizados artigos e matérias 
publicadas sobre formas de utilização, funcionamento para 
conteúdos específicos, dicas de aplicações ou qualquer outro 
assunto relacionado aos software de Matemática.  

O terceiro menu (“Contato”)  é o meio de comunicação entre o 
professor-usuário e os desenvolvedores do catálogo. Ao 
professor-usuário é permitido o envio de dúvidas, assim como de 
sugestões de software para inclusão no catálogo online. Esse 
contato só é possível com o preenchimento do formulário com os 
campos obrigatórios (nome, e-mail e assunto). A mensagem é 
encaminhada ao e-mail dos desenvolvedores após o professor-
usuário clicar no botão “Enviar”.  

Por meio da opção “Pesquisar”, é possível realizar buscas pelo 
nome do software, por palavras-chave ou por qualquer palavra na 

descrição do software, tutoriais ou publicações. Nesta mesma 
opção, são disponibilizados links que facilitam o acesso ao que foi 
pesquisado pelo usuário. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O catálogo online Web-Math disponibilizará, às instituições de 
ensino e aos professores, recursos tecnológicos gratuitos 
desenvolvidos especificamente para os conteúdos de Matemática 
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.  Os docentes terão fácil 
acesso aos software, tanto para conhecê-los quanto para utilizá-los 
em sala da aula. A concentração dos software em um único 
ambiente faz com que os professores ganhem tempo com a busca 
de materiais e, com isso, possam se dedicar às potencialidades de 
utilização dos software, sem perder de vista as perspectivas e 
reflexões pedagógicas dos recursos em sala de aula. 
Consequentemente, os professores ganham confiança em 
relacionar os software com o planejamento pedagógico. 

O catálogo poderá (a) contribuir para uma articulação entre os 
tópicos de conteúdos de Matemática e os software educativos por 
meio da escolha adequada; (b) modernizar a maneira como  os 
professores trabalham didaticamente com seus alunos, utilizando 
o software como recurso didático; e (c) facilitar e agilizar o acesso 
aos software específicos de Matemática. 
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RESUMO 
O trabalho é um estudo teórico e prático sobre a simbologia e a 
linguagem/representação própria desenvolvida pelos estudantes, do 
Ensino Fundamental, de uma Escola Pública, de Porto Alegre, em 
2013, para resolverem problemas de Matemática a partir dos 
aparelhos celulares, pelo aplicativo Whats app. O objetivo do 
estudo é analisar esta escrita dos estudantes que representam suas 
ideias, e assim mostram a compreensão dos conceitos de 
Matemática por um progresso de abstrações. O estudo está 
alicerçado na teoria de Piaget  sobre Abstração Reflexionante, 
inicialmente destaca-se os conceitos de: investigação nas aulas de 
Matemática e abstração reflexionante, depois elucida-se com 
exemplos práticos. É possível constatar que cada representação 
conceitual de Matemática escrita pelos estudantes nas suas 
interações via celular como passos da resolução do problema de 
Matemática, de acordo com a codificação por estes compreendida, 
é uma ou um conjunto de abstrações reflexionantes dos estudantes. 

Palavras - Chaves 
Aprendizagem, Atividades de Investigação, Escrita Matemática. 
 
ABSTRACT 
The work is a theoretical and practical study of the symbology and 
language / own representation developed by students in elementary 
school, a public school in Porto Alegre in 2013, to solve math 
problems from mobile handsets, application Whats app. The 
objective of this study is to analyze the writing of students who 
represent their ideas, and thus show an understanding of the 
concepts of mathematics for a progress abstractions. The study is 
grounded in Piaget's theory of reflective abstraction, initially 
highlights the concepts of: Research in Mathematics classes and 
reflective abstraction, then clarifies with practical examples. It can 
be seen that each conceptual representation of mathematics written 
by students in their interactions via phone as steps of solving the 
math problem, according to these coding understood, is one or a 
set of abstractions reflexionantes students. 

Keywords 
Learning, Research Activities, Writing Mathematics 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente é de notório saber o desinteresse dos estudantes da 
Escola Básica pelas aulas de Matemática, seja pela dinâmica da 
aula e/ou pela dificuldade da disciplina, além de outros motivos. 
Da mesma forma, as lamentações dos professores de Matemática 
quanto a ação dos estudantes em sala de aula, que são precárias e 
sem nenhum entusiamo em participar ao menos das atividades 
propostas. Paralelamente, ainda, se faz presente na fala dos 
professores da Escola Básica, de uma forma, geral, que estes não 
compreendem determinadas dificuldades apresentadas pelos 
estudantes, como exemplifica-se as falas de professores das 
entrevistas, nesta escola: “Com 12 anos e ainda não sabe dividir 
com números decimais, como pode?”; “Os alunos trocam 
operações na leitura dos problemas de matemática ainda no 8° 

ano?”; “Muitas vezes não entendo o que os alunos não entendem, 
pois faço os exercícios no quadro com eles, e explico passo a 
passo”. Diante deste cenário se faz cada vez mais necessário, e 
como também apontam Fiorentini e Lorenzato (2007) [10], 
desenvolver pesquisas que articulem, desde a teoria a prática como 
a Universidade e a Escola Básica, as áreas do conhecimento como 
Educação Matemática, suas formas e meios, e a Psicologia Escolar, 
em particular do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Tendo 
como forma a investigação em sala de aula e como meio os 
recursos da tecnologia digital online, como o aplicativo Whats app. 
E para compreender como se dá a construção dos conceitos de 
Matemática dos estudantes, por esta forma e meio, faz-se uso do 
conceito da abstração reflexionante da Teoria Piagetiana.  

Os estudantes estão cada vez mais apropriados dos recursos 
digitais online, e com isso é natural criarem maneiras – linguagens 
e representações - de se comunicar e informar, mesmo que no caso 
da Matemática, não existam nestes aplicativos os símbolos 
corretos. Assim, o objetivo do estudo é analisar esta escrita dos 
estudantes que representam suas ideias, e assim mostram a 
compreensão dos conceitos de Matemática por um progresso de 
abstrações.  

2. INVESTIGAÇÃO NAS AULAS DE 
MATEMÁTICA 
O trabalho docente precisa ser baseado no diálogo (Freire, 1996) 
[11], num processo dinâmico de interação entre todos os 
estudantes entre si e com o professor para assim se construir 
conhecimento em sala de aula [10], e proporcionar aos estudantes 
a ação de aprender baseada na investigação. A ação de investigar 
em sala de aula de Matemática permite ao estudante sentir-se um 
matemático de acordo com seu amadurecimento e nível de 
desenvolvimento. Ou seja, como disse Piaget [10], o sujeito 
quando, por seu interesse e curiosidade, procurar, através da sua 
ação, entender, compreender e aprender algo novo, todas as suas 
estruturas se modificam, num processo de assimilação e adaptação. 
Assim articulado a ação de investigar por Piaget tem-se a definição 
deste conceito, segundo Ponte, Brocardo, Oliveira [13], no âmbito 
da Educação Matemática, que é procurar compreender, procurar 
soluções para os problemas que nos deparamos, e trata-se de uma 
capacidade importante para todos os cidadãos, logo deve ser 
trabalhada na escola, tanto com o estudante quanto com o trabalho 
docente. Além disso, toda a atividade de investigação contribui 
para a construção dos conceitos de Matemática (conhecimento), 
porque possibilita o estudante a intuir, conjecturar, experimentar, 
provar, avaliar, e apresentar os resultados encontrados aos colegas, 
de acordo com tais ideias também [13], [11,12], [1,2]. 

No processo de resolução da atividade de investigação, que muitas 
vezes pode ser uma resolução de um problema com questões mais 
aberta, como exemplo, ainda, apontam que as resoluções dos 
estudantes reforçam as atitudes de autonomia [6] e de cooperação 
[2], pelo trabalho coletivo (em grupos), além da capacidade de 
comunicação oral e escrita. Com isso, ao se resolver problemas de 
investigação estão presentes as etapas, conceitos, procedimentos e 
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representações Matemática, mas o que as caracterizam é a lógica 
de conjectura, teste e demonstração, segundo Bona [1]. 

Uma das etapas mais encantadora aos estudantes pela possibilidade 
de múltiplas interações entre todos, sejam estas presenciais ou 
online, é o momento da socialização, da troca de ideias entre as 
resoluções pensadas nos pequenos grupos agora com a turma toda 
e o professor. Essa etapa proporciona uma troca entre os 
estudantes que é fundamental para a abertura de novas formas de 
resolução, caminhos e possibilidade de se resolver a atividade 
fazendo uso de uma ferramenta de Matemática ou de outras, mas 
chegando-se a mesma solução.Quando os estudantes compreendem 
através da resolução dos colegas uma forma diferente da sua de 
resolver ele explora novas ferramentas de Matemática e reflete 
sobre seu processo de aprendizagem da Matemática, para Bona [2].  

Há várias discussões filosóficas sobre as diferentes concepção da 
Matemática, nesta pesquisa, adota-se a solução Kantiana, que 
contempla o que Piaget denominou de “problema central da 
epistemologia”, por incorporação de duas ideias a esta ciência, 
primeiramente, a de que a Matemática é axiomática, pois pode ser 
construída sem que necessariamente exprima o mundo real ou se 
origine deste; e a outra de que a Matemática é um exercício de 
observação, porque pode ser desenvolvida a partir de atividades 
práticas, ou da experiência, segundo Nogueira e Pavanello [9]. 
Nesse cenário, a Epistemologia Genética mostra as formas de 
como são construídos os conceitos de Matemática. Este interesse 
de Piaget pela Matemática possibilita que hoje muitos dos 
professores compreendam um pouco como aprendem seus 
estudantes, cita-se algumas pesquisa baseadas nesta ideia na 
Educação Matemática: [7], [8], [2], e outros. 

A mobilização dos estudantes em aprender Matemática através das 
atividades de investigação é o cenário foco desta pesquisa, que 
analisa e compreende o processo de construção dos conceitos de 
Matemática dos estudantes. Sendo este artigo um recorte desta 
pesquisa, que é de Pós-Doutorado, realizada no primeiro semestre 
de 2013, por uma das autoras, vinculada ao Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo. Cada processo de construção do 
conceito é contemplado por inúmeras representações, e estas 
representações são mostradas pelos estudantes em cada passo da 
resolução de uma atividade investigativa, assim como suas 
transformações desde a primeira fase de exploração até a última de 
apresentação aos colegas. Para tal análise e compreensão se faz 
necessária a articulação dos conceitos de abstração reflexionante 
[11]  e da equilibração, num processo metodológico encadeado 
entre a aula, a atividade, o professor e o estudante. 

3. ABSTRAÇÃO REFLEXIONANTE 
Importante pensar também que apenas a ação pela ação não levaria 
a uma mudança para níveis mais elevados da inteligência. Desta 
reflexão Piaget [11] defini abstração e seus tipos, além de suas 
relações com o conhecimento. Para Bona [2], o conhecimento não 
decorre da ação prática em si mesma, mas do que se pode abstrair 
das ações sobre os objetos, do que se pode compreender dos 
objetos e das ações, daí importa a tomada de consciência da ação, a 
compreensão das características do objeto e a significação do 
vivido em direção a novas operações, ou a novos patamares de 
conhecimento, sendo que isso implica em abstração. Assim, a 
abstração está relacionada com os esquemas de assimilação do 
sujeito; e a assimilação estaria limitada naqueles esquemas que 
sintetizam experiências anteriores (abstrações passadas).  

A abstração empírica, que se apóia sobre os objetos físicos ou os 
aspectos materiais da própria ação, como movimentos, segundo 
Piaget (1977, p. 5) [11], fornece uma conceituação de certa forma 

descritiva dos dados de observação constatados nas características 
materiais da ação. Já a abstração reflexiva, que “se apóia sobre as 
formas e todas as atividades cognitivas do sujeito, tais como os 
esquemas ou coordenações de ações, operações, estruturas e 
outras, para delas retirar certos caracteres e utilizá-los para 
outras finalidades, como novas adaptações ou novos problemas”, 
segundo Piaget (1977, p.6) [11], esta retira das coordenações da 
ação é necessária para construir as coordenações inferenciais que, 
no nível do conceito, permitem ligar e interpretar esses dados de 
observação. Tais coordenações e o próprio processo reflexionante 
podem permanecer inconscientes ou provocar tomadas de 
consciência e conceituações distintas. Mas quando o objeto é 
transformado pelas ações do sujeito e enriquecido por 
propriedades retiradas de suas coordenações, tem-se um caso 
particular de abstração reflexionante, denominado abstração 
pseudo-empírica. Para Piaget [11], a abstração pseudo-empírica 
acontece porque ao agir sobre o objeto e sobre seus observáveis 
atuais, as constatações, de forma semelhante ao que acontece na 
abstração empírica, alcançam os produtos da coordenação das 
ações do sujeito. E a abstração refletida é o resultado de uma 
abstração reflexionante após tornar-se consciente.  

Portanto, citados também por Bona, Fagundes, Basso [3], 
destacando como possível aplicar a Teoria de Piaget [11] à 
Matemática, a abstração reflexionante comporta dois aspectos 
essenciais: o reflexionamento, que é a projeção daquilo que foi 
retirado de um patamar inferior sobre um patamar superior, e a 
reflexão, que pode ser compreendida como o ato mental de 
reconstrução e reorganização sobre o patamar superior do que foi 
transferido a partir do inferior. A conceituação não constitui uma 
simples leitura. Para Piaget [11]ela é uma reconstrução que 
acrescenta características novas sob a forma de ligações lógicas. 
Essas ligações estabelecem conexões entre a compreensão e as 
extensões. Já as coordenações construídas no plano da ação não 
são novas, mas são extraídas por abstração reflexionante de 
mecanismos anteriores, como os processos existentes nas 
regulações, de modo que a própria ação, em relação ao seu 
substrato neurológico, constitui uma espécie de tomada de posse 
progressiva, com reconstrução e enriquecimento, semelhante ao 
que é a conceituação em relação à ação.  

Então a abstração será maior ou menor dependendo do contexto 
onde o estudante esteja inserido, e neste contexto vale-se do tipo 
do mesmo. O contexto serve para alimentar as experiências 
anteriores ou os esquemas. Portanto, a preocupação em apresentar 
atividades que contemplem a ação de investigar dos estudantes 
para a construção dos conceitos de Matemática devem ser 
frequentes. Assim, a ação torna-se fundamental no processo 
pedagógico, pois ela torna viável a experiência, que possibilita as 
mudanças de esquemas, e esta ação pode estar relacionada com a 
realização de algo concreto e ao mesmo tempo interpretativo. O 
conhecimento prático constitui a matéria prima do conhecimento. 
É sobre ele que se faz a abstração e Piaget dá importância para a 
abstração ou a tomada de consciência que é uma ação 
eminentemente e progressivamente interna. Fazer uso do concreto, 
do abstrato e do prático, proporciona aos estudantes uma 
alternância ininterrupta de reflexionamentos enquanto realização 
das ações para realizar as atividades de investigação. 

4. A REPRESENTAÇÃO DIGITAL 
CONSTRUÍDA PELOS ESTUDANTES PARA 
APRENDER MATEMÁTICA NO  Whats app 
O aplicativo  Whats app escolhido pelos estudantes é semelhante 
ao antigo MSN, ou seja, uma comunicação dinâmica e síncrona. 
Quando os estudantes começaram a usar este recurso, a professora 
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de Matemática os questiona da escolha deste, e a resposta, na sua 
maioria, foi: “Sora todos temos celular que pega wifi em algum 
lugar free e dai é bem rápído de trocar ideias quando estamos 
estudando em qualquer lugar”; “Wifi hoje tem por tudo, e este 
aplicativo Whats é free, não gasta crédito e dai os pais não 
brigam, é como acessamos o facebook”; “É tri dinâmico, rápido e 
fácil este aplicativo, e baixa rapidinho, dai estudar matemática ali 
é bem legal, e também qualquer coisa chama-se o google também 
para informação, entende?”; “Todos sabem usar este aplicativo, 
só a sora não tem, mas se quiser pode baixar no seu computador, 
a gente ajuda, tá?”. Observando as falas dos estudantes é fácil 
perceber a familiaridade dos estudantes com o aplicativo, e a 
facilidade com que encontram soluções para ter Internet, no caso, 
que poderia ser um dificultador financeiro para alguns. Além disso, 
estes sabem destacar claramente que a interação dinâmica entre os 
estudantes para estudar os encanta, fato este do imediatismo 
descrito em inúmeras pesquisa, como de Bona [2], que é 
consequência desta geração atual. 

Apropriando-se desta experiência vivida pela docente de 
Matemática, uma das autoras deste artigo, observa-se as resoluções 
de algumas atividade-problemas de investigação realizadas por 
estes estudantes de 8°ano do Ensino Fundamental no Whats app, 
numa Escola Pública, de Porto Alegre, em 2013. A turma é 
composta de 30 estudantes, todos sempre presentes em sala de aula 
e com idade média de 13 anos. A seguir transcrever-se a resolução 
de uma atividade-problema  alicerçada no conceito de investigação 
de Matemática, iniciada em sala de aula presencial, e terminada no 
aplicativo Whats app. O conceito de Matemática explorado nessa 
atividade, previsto pelo planejamento docente, inicialmente, era 
diferenciar perímetro de área em figuras planas conhecidas pelos 
estudantes, para desta atividade construir-se o conceito de 
polinômio. A professora propôs aos estudantes, para resolverem 
em trios: “Como vamos calcular quanto preciso de cordão para 
fazer uma caixa de brinquedo na forma de um paralelepípedo 
retângulo, de medidas 2, 3 e 5 cm, e também, quanto de área 
tenho em cada lado da caixa?”.  

Inicialmente os estudantes começaram a fazer desenhos no papel 
da caixa colocando suas medidas, e depois, a maioria, planifica a 
caixa com tampa. A aula era apenas um período de 50 min antes do 
intervalo para o recreio, assim interagiram um pouco, não sendo 
possível terminar na aula, mas a professora deixa a atividade de 
tema de casa. Como é costume desta solicitar no dia seguinte que 
um estudante ou mais apresentem suas resoluções do tema de casa 
em aula para os colegas, eles já sabiam que este seria solicitado na 
próxima aula, então da necessidade de se fazer durante a tarde ou 
noite do dia. Os estudantes são denominados de A1, A2, A3, A4 e 
A5, pois faz-se um recorte nas interações dos estudantes no Whats 
app, devido ao número limitado de páginas deste artigo, mas que 
em nada prejudica a compreensão do que se propõe nesta neste 
estudo. O estudante A1 chama todos os colegas da turma no 
recreio da escola para resolverem o problema de tema de casa, no 
Whats app de tarde, como apenas 6 dos 30 tem celular com 
Internet, os demais apenas respondem de tarde. Durante a tarde, 26 
dos 30 estudantes estavam interagindo no Whats app sobre como 
resolver o problema de Matemática, e os demais justificaram aos 
colegas em algum horário do dia no aplicativo que tinham 
compromissos de tarde e apenas a noite iriam acessar para ajudar. 
Sendo esta ação uma atitude que demonstra o envolvimento dos 
estudantes com os colegas, com a atividade, e com seu aprender, 
porque percebem/entendem que é preciso fazer a atividade para 
compreender. Adiante recorte das interações no aplicativo: 

A1: “Pensei 1°chão e dai paredes, pq são 3 tipos d retângulos só, mas 
diferentes, e contorna todos, todos x 2 dá o perímetro, ne?” 

A2: “Não, vai dar pedaços repetidos...as paredes se colam, tem d ser 1 
por 1, tipo chão 2+3+2+3 dai sobre 4 paredes d 5, e tampa = chão, isso 
dá 10 x 2 + 4 x 5 = 20 x 2 = 40 cm” 
A3: “Eu esqueci da tampa, dai achei 30, mas fiz pegando 1 ponto e indo 
contando d frente, olha agora... 2+ 5+ 2 + 5 + 3 + 5 + 3 + 2 + 5 + 2 + 3 
+ 3 = 40 cm” 
A1: “É o mesmo q A2 só q não pensou no retângulo e contou eles?” 
A4: “Não entendo nada, não é p/fazer 2x3 e 2x5 e 3x5 depois são 6 
paredes dai x2?” 
A5: “Sim, amigo, isso é área e tamo fazendo perímetro.” 
A2: “A área é preencher e o perímetro é contornar, lembra da folha d 
papel na aula?” 
A4:”Ah tá, troquei. Minha área deu 12 + 20 + 30 = 62 cm²” 
A6:”Não vejo o 2x5, A4?” 
A3: “Abre a caixa? Tem 6 paredes né? Agora vê medidas delas? 
Imaginou?” 
A5: “Ou fecha os olhos e imagina os palitos subindo e descrendo....eu 
faço assim cada vez, imagino....” 
A4: “Eu risco no papel e dai vou marcando o q já foi até fechar a caixa, 
conseguiu?” 
A6: “Sim, q difícil, imagina s/ajuda de todos.” 
A4: “Vamos lá então...todos c/perímetro e área? Vamos organizar o q 
pensamos?” 
A3: “O perímetro é somar qdo lados diferentes d cada tem, e a área é 
multiplicar cada e depois ver quantas tem” 
A1: “Perímetro é os riscos e a área é vezes” 
A4: “Tive 1 ideia dá p/fazer a somas de todos retângulos e descontar os 
grudados q vai ser 2x(2x2+2x5) + 2x(2x3+ 2x5) + 2x(2x3+2x2) q dá 28 
+ 32 + 20 = 80 dai – (menos) 1 medida d cada 2 + 2 + 3 + 3 + 2+ 2+ 5 
+ 5 + 3 + 3 + 5 + 5 = 40, ne?” 
A2: “Assim é mt complicado tem d imaginar q 12 lados são contados 2 
vezes....” 
A6: “Explicar isso não vai ser fácil....pq é difícil não se perder na imagem 
da cabeça....” 
A5: “Tava fazendo c/letras como a sora faz o q dissemos em 
palavras....olha A3 se foi isso q disse ….. c chão, L lado do chão, A altura 
da caixa, dai...chão 2xc+ 2xL) x2 + 2xc + 2H)x2 + 2xH + 2xL)x2 q 
arrumando 4x(c+L) e = c+H e H + L?” 
A3: “É, mas levei 10 minutos p/entender o q escreveu....fico 
bom...entendi...” 
A4: “Mto tri A5, dai 4x(2xc + 2xL + 2xH) = 8x (c+L+H)..” 
A3: “Teste na fórmula  8x (2+3+5) = 8 x 10 = 80, então tem repetido 12 
lados....” 
A1: “ c+c+L+L+Hx4+ c+c+L+L = 4 d cada, 4x (c+L+H), q testa é dá 
certo....” 
A5: “É fiz repetidos ...teu fico ++++ fácil....A1” 
A4: “A ideia de A5 é boa p/área, tem d pensar na figura q é, dai sim 2x 
(cxL + cxH + LxH)....” 
A6: “Teste....2x(2x3 + 2x5+3x5) = 2x(6+10+15) = 62..isso” 
A4: “Tá ok, todos entenderam...amanhã cada 1 explica o q pensou e 
vamos ver se td q pensamos tá certo...valeu” 
Analisa-se de forma geral, primeiramente, e percebe-se claramente 
que a abstração da Matemática, culturalmente conhecida, é 
denominada pelos estudantes como 'imagina' e também pelo 'uso 
das letras'. Tais palavras já os caraterizam como estudantes bem 
maduros quanto a Matemática, além disso todos estão cientes de 
que precisam fazer as atividades para assim entender, e que 
conseguir explicar na aula para os demais colegas e professora 
significa realmente ter entendido e saber falar como pensa com 
suas palavras, é um momento importante para o seu 
desenvolvimento como um todo e para sua aprendizagem. 

Interessante destacar que em 50 minutos o problema estava 
resolvido com 183 interações entre os 26 estudantes, de forma que 
a cooperação entre todos é evidente, pois inclusive eles fazem 
referência ao colega em específico quando para este em particular 
respondem, demonstrando assim uma participação atenta dos 
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estudantes uns com os outros e de respeito muito grande. Tal ação 
ainda é uma evidência do estado de desequilíbrio que alguns se 
encontram que em instante já respondem complementando ou 
correspondendo ou até dizendo que não entenderam. Os esquemas 
de assimilação dos estudantes parecem transforma-se assim como 
estes se comunicam e trocam ideias, havendo algumas diferenças 
entre alguns estudantes mais detalhistas e outros mais genéricos, 
como o A6 e A1, respectivamente. 

A construção conceitual dos estudantes é notória, em que 
diferenciam e conceitual área e perímetro, e percebe-se ainda que o 
próximo conceito que é o de polinômios está sendo 
hipoteticamente-deduzido pelos estudantes pela sua curiosidade, e 
também, por articular e integrar conceitos como de variável usado 
pela professora em outros momentos. Mesmo que estes conceitos 
não estejam formalizados os estudantes já os compreendem, e esta 
formalidade da Matemática em busca do pensamento genérico 
deve ser construída aos poucos, como disse Piaget, sendo cada 
estudante um matemático/pesquisador por alguns instantes quanto 
ao seu desenvolvimento, e da sua aprendizagem. Assim, a 
abstração estabelecida pelos estudantes em cada uma das suas 
ações, passam por todos os tipos definidos por Piaget [11], e estão 
atreladas a um conjunto de interações cooperativas, como define 
Bona [2], e esta aprendizagem cooperativa é potencializada pelas 
tecnologias digitais online em função da dinâmica das interações. 

Exemplifica-se como uma abstração empírica nas ação descritas 
como aquela que o estudante precisa efetivamente contar os lados, 
ou seja, ela precisa do objeto ou de uma ação sobre este, simples 
como basear-se no retângulo. Já imaginar a contagem dos lados 
pensando no todo da caixa sem apego ao retângulo é uma 
abstração reflexionante. E num patamar ainda mais elevado de 
reflexionamento e reflexão quando, além de imaginar, organiza os 
cálculos com as operações adequadas, onde diferencia as medidas 
das suas quantificações. Num nível ainda maior quando começa a 
denominar as medidas e diferenciar das quantidade de medidas, 
como exemplo: um lado mede 2 cm e tem 4 lados destas medidas. 
Quando consegue-se generalizar de forma algébrica os estudantes 
demonstram uma abstração refletida, pois tomam consciência 
inclusive de que é possível fazer testes de validade. A abstração 
pseudo-empírica ocorre quando o estudante imagina mas precisa 
listar um por um, não consegue nem fazer a quantificação de algo 
que repete, ele ainda está baseando no objeto. 

Todo este processo somente foi possível de ser estudado e 
analisado devido a tecnologia digital online do aplicativo Whats 
app escolhido pelos estudantes, pois se não fosse mediada por tal, 
teriam de haver entrevistas e outras formas de obter as reflexões 
dos estudantes para assim fazer os estudo da construção conceitual. 
Com isso, além das tecnologias digitais online serem um recurso 
atrativo aos estudantes, que possibilita a aprendizagem cooperativa 
entre todos, este é uma forma dinâmica de interação que pode ser 
consultada posteriormente pelos próprios colegas que não estavam 
presentes na hora da resolução, que foi o que ocorreu com os 4 não 
presentes que puderam ter acesso as discussões, e alguns dos seus 
comentários foram aos colegas online: “Bah, q bom q ficou, 
entendi td e 1 das minhas duvidas outro colega perguntou, 
valeu!”; “Adoro qdo a gente usa este aplicativo, pq posso estudar 
por aqui e se esqueço venho ver a lógica até q usei p/entender”. 

A representação digital usada pelos estudantes, como exemplo o x 
para representar o sinal da operação de multiplicação, e outros, 
demonstram a naturalidade destes estudantes com os símbolos da 
Matemática e seus significados, e os que não existem no banco de 
dados do celular eles inventam com uma representação que todos 
entendem, usando palavras, como para dar a sequência na 
resolução: dai, reticências. Ainda como escrever nestes aplicativos 

demora eles abreviam e também quando não acham o sinal 
adequado deixam um espaço em branco como fizeram para definir 
as variáveis. A troca de representação de palavras para símbolos é 
um passo importante para o pensamento formal e abstrato na 
Matemática, e aliados a este, naturalmente, está presente a 
linguagem da Internet, então o que se encontram nestes aplicativos 
são representações digitais das suas ideias. Tais representações são 
apenas usadas no mundo digital, pois nas aulas, no caso, no dia 
seguinte da apresentação, os estudantes escrever tudo 
adequadamente, sem abreviações e com os símbolos corretos de 
Matemática.  

Enfim, o artigo cumpre seu objetivo, pois é plenamente possível 
constata que cada representação conceitual de Matemática escrita 
pelos estudantes nas suas interações via celular como passos da 
resolução do problema de Matemática, de acordo com a 
codificação por estes compreendida, é uma ou um conjunto de 
abstrações reflexionantes dos estudantes. Entender o processo de 
aprendizagem do estudante como parte do seu desenvolvimento 
possibilita ao professor construir atividades mais abertas e que seja 
possível assim a ideia de investigar, pensar que cada estudante 
quando descobre a lógica do Teorema de Pitágoras, por exemplo, 
ele se torna por instantes um matemático, e este é o encantamento 
do aprender a aprender. Enfim, as tecnologias digitais viabilizam 
um novo paradigma para a Educação Matemática quando 
articuladas as teorias que explicam o processo de construção do 
conhecimento como a de Piaget. 
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RESUMO 
O trabalho é um estudo teórico e prático sobre a simbologia e a 
linguagem própria desenvolvida pelos estudantes, de Ensino 
Médio, de uma Escola Pública, de Osório, em 2011 e 2012, para 
resolverem problemas de Matemática no espaço de aprendizagem 
digital da Matemática por eles escolhidos como a rede social 
Facebook. O objetivo do estudo é analisar essa escrita dos 
estudantes que representam suas ideias e mostram a compreensão 
dos conceitos de Matemática. O estudo está alicerçado na teoria 
de Piaget sobre Abstração Reflexionante. Inicialmente, destacam-
se os conceitos de: espaço de aprendizagem digital da 
Matemática, a linguagem como uma forma de apresentar o 
pensamento, e depois elucida-se com exemplos práticos. É 
possível constatar que cada representação conceitual de 
Matemática escrita pelos estudantes nas postagens do Facebook 
como passos da resolução do problema de Matemática, de acordo 
com a codificação compreendida por eles, é uma forma de 
aprender a aprender por meio de um conjunto de abstrações 
reflexionantes dos estudantes. 

Palavras - Chave 
Aprendizagem, Tecnologias Digitais, Escrita Matemática. 

ABSTRACT 
 
This paper is a theoretical and practical study on the proper 
language and symbology developed by students of Secondary 
Education in a Public School, in Osório, in 2011 and 2012, to 
solve math problems in a digital learning space of mathematics 
chosen by them as the social network Facebook. The objective of 
this study is to analyze the writing of students which represents 
their ideas, showing understanding of the concepts of 
mathematics. The study is grounded on Piaget's theory of 
reflective abstraction,. It initially highlights the concepts of:  
digital learning space of mathematics,; language as a way of 
presenting one’s thought, and then clarifies with practical 
examples. Each conceptual representation of mathematics written 
by students in the Facebook posts can be seen as steps of solving 
math problem, according to their understanding of is a way of 
learning to learn through a set of students’ reflective abstractions. 

Keywords 
Learning, Digital Technologies, Mathematical writing 

1. INTRODUÇÃO 
É de notório saber que os estudantes sentem-se plenamente 
envolvidos com as tecnologias digitais, fazendo parte do seu dia a 
dia, perpassando atividades que envolvem o simples o uso dos 
celulares com Wifi até as animações/simulações construídas na 
Internet, para pesquisas usadas na escola. Dessa forma, estudar 
como as tecnologias digitais podem transformar a sala de aula é 
muito importante e, em Matemática, esses recursos proporcionam 
desde a troca de informações e construções dinâmicas até a 
comunicação, que é um elemento forte da atual geração de jovens 
inseridos na cultura digital, segundo Bona [2]. 

Para fazer uso dessas tecnologias digitais em sala de aula, o 
professor precisa proporcionar aos estudantes um espaço de 
aprendizagem. Espaço esse baseado no diálogo entre todos, 
professor e estudantes, e estudantes entre si, e que prime pela ação 
como o primeiro passo para o processo de aprendizagem, pois 
desse ocorre o desenvolvimento do estudante como um todo. 
Bona [2] define espaço de aprendizagem digital da Matemática 
inserindo ainda o elemento mobilização dos estudantes, ou seja, o 
professor precisa construir atividades-problemas que despertem o 
interesse dos estudantes, e desse interesse a autonomia e 
responsabilidade de cada estudante seja percebida/desencadeada. 
Além disso, o olhar do professor as resoluções das atividades-
problemas deve ser aberta, ou seja, o professor deve tentar 
entender o que cada estudante desejou expressar em cada uma das 
suas ações. Tais ações estas que no espaço de aprendizagem 
digital da Matemática ficam escritas então sendo fácil do 
professor inclusive solicitar ajuda aos estudantes se não os 
compreende, como Piaget fez no seu Método Clínico. 

Ao ler com atenção essas resoluções dos estudantes percebe-se 
que eles usam uma codificação própria do estudantes e o uso de 
uma linguagem própria para expressar os sinais/símbolos da 
Matemática. Considerando-se que os símbolos de Matemática não 
estão presentes em todos os espaços digitais na Internet, os 
estudantes criam formas de se expressar para usá-los. E essas 
formas são uma maneira de demonstrar seu aprendizado, porque 
ao se apropriarem de uma linguagem que representa o que 
pensam, essa ação é uma efetiva construção de conhecimento, 
baseada em momentos diversos de abstrações reflexionantes entre 
os estudantes. Assim, o espaço de aprendizagem digital da 
Matemática escolhido por um grupo de estudantes do Ensino 
Médio Integrado do IFRS- Campus Osório, em 2012, foi a rede 
social Facebook, e o objetivo deste estudo teórico e prático é 
analisar a escrita dos estudantes para representar suas 
ideias/pensamentos na resolução de atividades-problemas de 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

700

Matemática. Desta análise fica evidente a aprendizagem dos 
estudantes, ou seja, que eles constroem os conceitos de 
Matemática com autonomia inclusive de escrita. 

2. FACEBOOK: um espaço para aprender a 
aprender conceitos de Matemática  
A rede social Facebook é um espaço digital amplamente usado 
tanto no computador como nos aparelhos móveis, como celulares 
e tablets, por pessoas de todas as idades, especialmente 
estudantes. Então esse é com certeza um espaço digital muito 
interessante para os estudantes. Assim trazê-lo para a sala de aula 
é uma ideia inovadora e mobilizadora para o processo de 
aprendizagem desses estudantes, em particular para a Matemática, 
segundo Bona [2]. 

Com a possibilidade do uso do Facebook como um espaço de 
aprendizagem digital da Matemática, Bona [2], verifica que sim, é 
possível, e plenamente adequada a definição de espaço de 
aprendizagem digital sendo definido pela autora, como: “(…) 
espaço de aprendizagem virtual é um local não situado 
geograficamente onde o processo de ensino-aprendizagem ocorre 
através da organização e aplicação de uma concepção pedagógica, 
baseada na comunicação, interação, trabalho colaborativo do 
professor com os estudantes, e cooperativos dos estudantes entre 
si e com o professor” (BONA, 2012, p.113)[2]. 

Importante ainda primar que não é qualquer ambiente virtual ou 
rede social que se enquadra na definição de espaço de 
aprendizagem digital da Matemática, por inúmeros elementos, 
como a concepção pedagógica do professor que atuar nesse 
espaço. Ainda, a aprendizagem está baseada na ação dos 
estudantes, entre si e com a professora, então nesse sentido, a 
comunicação imediata e instantânea da rede social é encantadora 
aos estudantes, pela sua dinamicidade e também pela 
possibilidade de se visualizar a qualquer hora e lugar. Tal 
concepção de aprendizagem está alicerçada na Teoria de Piaget, 
em particular na ação cooperativa. Com base nessa ação 
cooperativa no Facebook, Bona [2], define aprendizagem 
cooperativa, como: “(...) a forma de aprender a aprender por meio 
de atividades (ações) - interações, sejam estas com objetos ou com 
estudantes/professor, baseadas em regras autônomas e um respeito 
mútuo entre todos que fazem parte deste coletivo da 
aprendizagem, mas tais interações têm de estabelecer uma troca 
como uma operação do tipo correspondência, complementaridade 
e/ou reciprocidade, segundo Piaget [5]. E nessas interações estão 
presentes as ações que proporcionam a abstração do estudante, 
seja empírica, reflexionante ou refletida, onde tais interações, num 
primeiro momento, parecem apenas trocas sociais, mas 
agrupamento operatório, são trocas intelectuais também 
individuais. Assim, a aprendizagem cooperativa possibilita a 
conceituação, a generalização e logicamente a construção do 
pensamento formal do estudante”. (BONA, 2012, p. 77-78)[2]. 

A abstração reflexionante é a maneira como Piaget explica 
construção do conhecimento, ou seja, a ação por si só não cria 
conceito, mas da manipulação dos objetos e das próprias ações se 
dá a abstração empírica, quando essa ação é além dos descritíveis 
dos objetos (exemplo, sua cor), ocorre a abstração reflexionante, 
que tem dois elementos o reflexionamento e a reflexão, pois o 
estudante consegue criar relações sobre os objetos não descritos, 
em diferentes patamares de compreensão. Já a abstração refletida 
é quando o estudante toma consciência da sua abstração 
reflexionante, segundo Bona, Fagundes, Basso [3].  

Nesse sentido, a ação de aprender a aprender do estudante é 
quando da sua ação/interação com os objetos e colegas se dá seu 
desenvolvimento, e a aprendizagem. Ação essa movida pela 
curiosidade e/ou interesse despertado nesse estudante, seja por um 
problema, ou até pela participação e envolvimento dos demais 
colegas com as atividades de aula, ou por alguma necessidade de 
aprender esse ou aquele conceito de Matemática. 

Na pesquisa de Bona [2], evidencia-se claramente a aprendizagem 
de Matemática pelos estudantes no Facebook, tendo como fator 
central a aprendizagem cooperativa, ou seja, uma aprendizagem 
onde todos precisam fazer juntos e não dividir tarefas, e ainda 
verifica-se a mobilização dos estudantes em aprender a aprender 
cada vez mais a Matemática. Uma evidência deste aprendizado é 
apontada neste artigo como a apropriação da escrita usada pelos 
estudantes para se comunicar de forma satisfatória a resolver os 
problemas de Matemática, já que na rede social Facebook não 
existem os símbolos adequados de Matemática, bem como a 
apropriação dos estudantes da codificação, muito comum na área 
da Informática, em Algoritmos, para escrever matematicamente. 

3. A CODIFICAÇÃO E A LINGUAGEM 
PRÓPRIA  - REPRESENTAÇÃO DOS 
ESTUDANTES PARA A MATEMÁTICA 
Os estudantes plenamente envolvidos com a proposta de aprender 
a aprender Matemática através da resolução de problemas no 
Facebook sentem a necessidade de escrever o que pensam em 
Matemática, mas a maioria das vezes escrever tudo o que se pensa 
para resolver um problema o torna muito extenso e é nesse 
momento que os estudantes criam codificações e uma linguagem 
própria nesse espaço de aprendizagem digital da Matemática para 
se comunicar e em especial para Compartilhar suas ideias. 

Denomina-se de codificação, pois é uma escrita própria dos 
estudantes em cada turma, às vezes um grupo restrito é capaz de 
entender, tanto que sempre existe a necessidade desses estudantes 
explicarem para a professora, pois não é algo óbvio de ser 
entendido, e ai a explicação da codificação ocorre com uma 
linguagem própria para explicar cada uma das suas resoluções de 
Matemática. È notório que todo o grupo que construiu 
compreende o que significam os sinais usados e a própria escrita, 
como ilustram figuras 1 e 2 a seguir, retiradas da pesquisa de 
Bona [2].  

Na figura 1, observam-se diferentes escritas adaptadas dos 
estudantes para a resolução do problema, mas destaca-se uma em 
particular que é a “68/2 = 34/2 = 17/17 = 1, então fica 2sqrt 17”.  
Essa escrita representa a fatoração como o estudante W refere-se 
na sua fala anterior, mas matematicamente essa igualdade não é 
verdadeira, porém ao questionar outros estudantes sem ser  
aqueles que resolveram o problema, a resposta foi, na sua maioria: 
“Simples, sora, é a fatoração, tipo 68 dividido por 2 que dá 34, 
que ainda divide por 2 que dá 17 e dai por ele 1, e isso tira um 
dois para fora da raiz e o 17 dentro, como a raiz fica confuso 
como L mostra, é mais fácil usar o sqrt que tem nas calculadoras 
científicas e todos sabemos que quer dizer a operação  de raiz 
quadrada, entende?” 

Assim, com a apropriação tanto do conceito correto de 
Matemática sobre a palavra em inglês ser a operação e não o sinal 
de raiz, os estudantes mostram compreender perfeitamente os 
conceitos pré-requisitos para resolver este problema, já que para 
Piaget [5], a escrita é posterior à compreensão, e é inclusive uma 
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outra forma de expressar o que compreendeu, assim a codificação 
e a escrita própria dos estudantes sendo uma ação de abstração 
reflexionante quanto aos conceitos de Matemática ali implicados. 

Na figura 1 ainda pode-se observar o cuidado com as unidades 
das medidas, e também a dificuldade dos estudantes com as setas, 
pois em Matemática a seta de um sentido só significa “se então” e 
a de duplo é “se e somente se”, mas no Facebook somente existe a 
de uma sentido, e como explicado por Bona [2], os estudantes 
quando questionados explicam adequadamente as setas, e assim 
sendo uma evidência da abstração refletida, pois conseguem 
generalizar sua construção conceitual, como exemplo na linha 
onde encontra-se a raiz quadrada de 100 os estudantes explicam 
que “nenhuma vale a volta, logo é só de ida, pelo fato do número 
negativo”. 

Figura 1. Recorte da resolução de um problema. 

Fonte: Bona (2012, p.175)[2]. 

Na figura 2 a seguir é facilmente observada a apropriação dos 
estudantes quanto à linguagem da informática, ou seja, a dos 
algoritmos, pois existe a necessidade de escrever na ordem de 
leitura do computador, da esquerda para direita, ficando clara a 
ordem das operações em Matemática, pois se não estiver será 
calculado algo desconhecido ou até não válido matematicamente. 
Essa ação dos estudantes é decorrente do manejo diário de 
recursos digitais usados pelos estudantes, recursos estes que eles 
aprendem manuseando, já que tutorial é algo não usado mais 
pelos estudantes, e muitos deles inclusive repudiam, segundo 
Bona [2]. 

Ainda na figura 2 pode-se perceber que os estudantes interpretam 
o problema, e fazem as representações/desenhos no Paint e 
anexam no inicio da resolução, já com elementos como as 
medidas, fato esse que é, num primeiro momento, uma abstração 
empírica de apenas construir o desenho pela interpretação e já ao 
colocar os dados nos lugares certos uma abstração reflexionante. 

Apontam-se os sinais usados pelos estudantes, por exemplo, o 
asterisco para representar a multiplicação, e a necessidade de 
parênteses para a barra da divisão ser compreendida, já que não 
existe a possibilidade de escrever numerador e denominador, pois 
o Facebook escreve tudo em linha única. 

Ainda, o cuidado de se escrever passo a passo é uma evidência de 
que os estudantes demonstram que estão resolvendo de forma 

coletiva, todos os colegas têm de entender, ou seja, não estão 
resolvendo somente para si. As letras representam cada estudante, 
e nessa resolução da figura 1 é facilmente percebido os estudantes 
resolvendo de forma cooperativa, pois a cada interação, um 
estudante corresponde (concorda com a ação e dá seguimento) e 
complementa (parte da ação anterior e resolve mais um passo da 
resolução) a ação dos colegas anteriores. 

A primeira interação do estudante Ma é uma evidencia da 
necessidade da linguagem para explicar aos colegas o seu 
pensamento, e ele escreve com palavras primeiro, depois seu 
colega entende e escreve com o primeiro passo da resolução, 
sendo este conjunto de interações um processo de aprender a 
aprender baseado na autonomia dos estudantes, e na sua 
responsabilidade de que para aprender basta ele se envolverem 

com as atividades a serem realizadas, num primeiro momento. 

 
Figura 2. Recorte da resolução de outro problema. 

Fonte: Bona (2012, p.181)[2]. 
 

De acordo com as figuras, 1 e 2 fica fácil de verificar as 
representações que os estudantes fazem para se comunicar ao 
resolver um problema de Matemática, seja pela codificações 
simbólica ou pela linguagem própria que fazem uso para explicar 
a Matemática necessária em cada passo da resolução. Estas ações 
dos estudantes são momentos de abstração reflexionante em 
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diferentes níveis de compreensão quanto a conceituação de 
Matemática, e sendo evidencias do processo de aprender a 
aprender de cada estudante. Tal fato é fundamental ao 
desenvolvimento dos estudantes nas aulas de Matemática, e este é 
claramente proporcionado pela mediação das tecnologias digitais 
online e da aprendizagem cooperativa. Há outros exemplos como 
em histórias em quadrinhos usadas pelos estudantes do Ensino 
Médio, segundo Bona, Fagundes, Basso [3], e na própria pesquisa 
de Bona [2]. 

A forma de interação da professora de Matemática com os 
estudantes no espaço de aprendizagem digital da Matemática é 
baseada na diálogo e sempre com o mesmo espírito que Piaget 
tinha no Método Clínico, ou seja, de ficar questionando os 
estudantes para assim compreender o que estes estudantes estão 
pensando em cada ações, e possibilitando a estes (re)pensar 
novamente. 

O Método Clínico de Piaget, segundo Piaget [5] é proporciona 
compreender através da observação da fala e da ação do 
estudante, a lógica utilizada por ele na resolução do problema, e é 
usado por situações de entrevistas abertas, e, no decorrer do 
acompanhamento do pensamento do estudante ou posterior, 
quando vão surgindo novas perguntas a fim de esclarecer as 
respostas anteriores e se possibilitar uma aproximação cada vez 
mais ao objetivo que de deseja entender, no caso da pensamento 
do estudante em passos da resolução de um problema. Este 
método faz uso de uma linguagem também própria com 
expressões comuns em Matemática, que são todos e alguns, além 
disso, ele permite intervenção constante do professor e/ou dos 
colegas no caso do espaço de aprendizagem digital da 
Matemática, o Facebook, com o objetivo de compreender como o 
estudante organiza seu pensamento, como ele percebe, age e sente 
suas ideias e resoluções. Assim, articulada a concepção 
pedagógica do professor se encontra esta forma de interagir com 
os estudantes nestes espaço digital.  

Com isso, as tecnologias digitais online viabilizam a criação desta 
linguagem própria dos estudantes, e sua tomada de consciência, 
de forma mais rápida que o normal, pois precisam sempre saber 
explicar o que ali está escrito, pois se criaram devem saber 
explicar o que representa. 

4. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 
O artigo apresenta como principal resultado que cada vez mais é 
necessária que a Escola Básica possibilite aos estudantes se 
apropriarem das tecnologias digitais online, pois esta apropriação 
mediada por uma concepção pedagógica, no caso construtivista 
piagetiana, são muitos os resultados positivos quanto a 
aprendizagem de Matemática, além de uma mobilização no 
processo de aprender a aprender, autonomia e responsabilização 
dos estudantes sobre seu próprio desenvolvimento e assim 
aprendizagem. Ilustrado neste artigo para uma ciência que 
culturalmente é considerada difícil aos estudantes. 

Num segundo momento, o uso que os estudantes fazem da 
codificação, da linguagem para expressar o que pensam é 
fundamental para o processo de construção do conhecimento de 
Matemática que é sequenciado por um conjunto de abstrações 
reflexionantes. E estas representação são sem dúvida provas de 
fato que os estudantes compreenderam perfeitamente os conceitos 
de Matemática ali representados e aplicados aos problemas que 
resolviam. 

A Matemática está presente na vida cotidiana dos estudantes de 
uma forma implícita para alguns no próprio manuseio dos 
recursos digitais, e explicita para outros que se interessam talvez 
uma pouco mais pela ciência, mas cabe a Escola Básica 
proporcionar a todos os estudantes este desenvolvimento básico 
quanto a Educação Matemática, de acordo com D'Ambsório[4]. 

Outra consideração importante ao se observar as figuras é o 
horário que os estudantes estão estudando, resolvendo os 
problemas coletivamente, sendo estes horários diferentes do 
horário de aula, e também em dias como fim de semana, sendo 
mais um fato de que as tecnologias digitais encantam os 
estudantes de tal maneira que, as vezes, os estudantes nem 
percebem que estão estudando, ou melhor, como disse alguns em 
sala de aula, em 2012, “estamos estudando Matemática nas horas 
de diversão, e está divertido”; “é diferente estudar no Facebook, 
pois dou risada enquanto aprendo e até pego os cadernos para 
entender o que os colegas fazem, mas não é chato como fazer 
listas de exercícios no papel e sozinho em casa”, “ parece as 
vezes que a gente inventa coisas em matemática e que dá certo”, 
“ a sora participa como se fosse aluna é tão divertido...”. 

Ainda, os conceitos de espaço de aprendizagem digital da 
Matemática, como o exemplo da rede social Facebook, e da 
aprendizagem cooperativa, está sendo usado em outras pesquisas 
com sucesso, como cita Bona [2], e também articulado a estes há a 
forma de proporcionar este despertar do interesse do estudante 
que é pelas aulas investigativas, exemplificadas, por Bona [1], e 
Ponte, Brocardo e Oliveira [6], que também proporcionam aos 
estudantes espaço e liberdade para expressar seus pensamentos 
por diferentes representações. 
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ABSTRACT 
In this paper, we propose the use of Scrumme project manager as 
a tool to support collaborative learning. We considerer that such 
software is useful in that it allows the coordination of 
collaboration by students and teachers through agile methodology.  

RESUMO 
Neste trabalho é apresentada proposta de utilização do 
gerenciador de projetos Scrumme como ferramenta de apoio à 
aprendizagem colaborativa. Acredita-se que tal ferramenta é útil 
na medida em que permite que alunos e professores coordenem a 
colaboração com vistas à aprendizagem através de metodologia 
ágil de projeto.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.0 [Computers and Education]: General. This is just an 
example, please use the correct category and subject descriptors 
for your submission. The ACM Computing Classification 
Scheme: http://www.acm.org/class/1998/ 

General Terms 
Management, Documentation, Experimentation. 

Keywords 
Scrum, collaborative learning, agile methodology project. 

Palavras chave 
Scrum, aprendizagem colaborativa, projeto ágil. 

 

1. RESUMO EXTENDIDO 
Observando os modelos atuais de ensino, é fácil perceber que as 
escolas ainda seguem padrões definidos no século 19, que a 
maioria dos professores trabalha conforme a formação que 
receberam no século 20 e que os alunos, por pertencerem ao 
século 21, caracterizado pela informatização e pela conectividade, 
esperam ansiosos por mudanças na forma de aprender. Nesse 
contexto, inicia-se um movimento de conscientização de que é 
preciso inovar na sala de aula, acompanhando as novas gerações 
de estudantes, cada vez mais íntimos e conhecedores da 
tecnologia. 
Lucarelli (apud in [3]), ao abordar a inovação no ensino considera 
que “quando nos referimos à inovação, fazemo-lo em associação a 
práticas de ensino que alterem, de algum modo, o sistema 
unidirecional de relações que caracterizam o ensino tradicional”. 

Especificamente no contexto da educação profissional a 
necessidade de mudanças no processo de ensino-aprendizagem se 
evidencia frente às demandas impostas pelo mundo do trabalho, 
no sentido da formação de sujeitos autônomos, proativos, 
comunicativos, com capacidade para a resolução de problemas de 
forma criativa, para o trabalho colaborativo e para o 
gerenciamento adequado das mudanças, do tempo, dos erros, das 
críticas e das relações interpessoais. 
Considerando as experiências adquiridas no desenvolvimento de 
projetos dentro do programa de extensão Fábrica de Software 
Acadêmica [4], decidiu-se avaliar a possibilidade de aplicação em 
projetos de aprendizagem, de alguns dos princípios que norteiam 
a metodologia ágil para gerenciamento de projetos conhecida 
como Scrum [26], a saber:  

• prioridade na satisfação dos clientes através de entregas 
rápidas e frequentes de produtos que agregam valor; 

• simplicidade no processo, na comunicação e na 
documentação; 

• aceitação das incertezas e capacidade de se adaptar às 
mudanças; 

• formação de times com capacidade de autogerenciamento; 
• melhoria contínua, seja no desenvolvimento do produto, na 

capacidade técnica da equipe ou no próprio processo. 
As seguintes premissas sustentam a pesquisa: 

• A aprendizagem colaborativa fomenta o desenvolvimento de 
múltiplas competências, necessárias no mundo 
contemporâneo. 

• Ferramentas computacionais podem ser elementos 
importantes na promoção da colaboração com vistas à 
aprendizagem [13] [15] [19] [23] [28] [29]. 

• A coordenação é condição necessária para que ocorra 
colaboração. 

• A coordenação das ações não deve ser uma imposição do 
professor, mas sim uma construção coletiva de todos os 
envolvidos no processo de ensino/aprendizagem [25]. 

• Uma ferramenta de gerência de projetos pode ser suporte 
para coordenação da colaboração [25]. 

• Um projeto de aprendizagem apresenta grau de dinamicidade 
que justifica o uso de metodologias ágeis.  

No que tange a formação profissional não basta o conhecimento 
teórico repassado aos alunos na forma de ementário das 
disciplinas, é necessário também o conhecimento prático. 
Conforme Zabala [32], “os conteúdos acadêmicos não são 
suficientes, pois não incluem muitos dos conhecimentos teóricos e 
das habilidades gerais das maiorias das profissões, nem os 
propósitos de muitas delas. As competências relacionadas ao 
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saber fazer e ao saber empreender, às quais vale acrescentar todas 
aquelas relacionadas ao trabalho colaborativo e em equipe, são 
fundamentais nesse caso”.  

O mundo do trabalho e a área de educação possuem 
entendimentos próprios sobre o que são competências. Para o 
primeiro, competência é “a capacidade de aplicar conhecimentos, 
habilidades e atitudes ao desempenho da ocupação em questão, 
incluindo a capacidade de resposta a problemas imprevistos, a 
autonomia, a flexibilização e a colaboração com o entorno 
profissional e com a organização do trabalho” [32]. Já para o 
segundo “competência é a aptidão para enfrentar, de modo eficaz, 
uma família de situações análogas, mobilizando a consciência, de 
maneira cada vez mais rápida, pertinente e criativa, e múltiplos 
recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, 
informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de 
avaliação e de raciocínio” [22].  

Assim, independente de carreira ou ramo de atuação profissional, 
as competências podem ser agrupadas em competências técnico-
científicas, competências sociais e interpessoais e competências 
de educação permanente. Essa última visa “preparar pessoas para 
assumir a responsabilidade pela contínua formação, 
desenvolvimento pessoal e profissional para o convívio numa 
sociedade de aprendizagem ao longo de toda a vida” [21]. A 
colaboração é parte essencial do processo de aprendizagem [30]. 
E a aprendizagem colaborativa é a ação deliberada de incentivar 
os alunos a interagirem entre si, e com o professor, com vistas a 
contribuírem para o desenvolvimento do outro [25]. Através da 
aprendizagem colaborativa os alunos desenvolvem o pensamento 
crítico [16], são encorajados a trabalhar em grupo [5] [8], criam 
significado [23], refletem sobre seu conhecimento [27]. 

Entretanto, a colaboração com vistas à aprendizagem não ocorre 
por si. Ela tem de ser coordenada [1] [9] [10] [12] [14] [17] [18] 
[20] [31].  A falta de planejamento e acompanhamento podem 
ocasionar, além da não conclusão do projeto, desmotivação e 
frustração para os envolvidos. Mas essa coordenação não é tarefa 
somente do professor. O alunos também devem participar 
ativamente do processo de coordenação [7]. 

O presente trabalho acrescenta um novo elemento na coordenação 
da aprendizagem colaborativa: a metodologia ágil. O estudo 
realizado mostra que é possível trazer para o ambiente de 
aprendizagem os princípios da metodologia, conforme o 
apresentado através do quadro 1. 

Quadro 1 – Transferência dos princípios do Scrum para os 
projetos de aprendizagem 

Princípios do Scrum Princípios do Scrum em Projetos 
de Aprendizagem 

Entregas rápidas e 
frequentes de produtos que 
agregam valor 

A sistematização na entrega dos 
produtos do projeto propicia um 
processo de avaliação formativa, 
fazendo com que o aluno reflita e 
compreenda seu próprio 
desempenho, assumindo 
responsabilidade sobre o seu 
processo de aprendizagem. 

Aceitação das incertezas e 
capacidade de se adaptar às 
mudanças 

Ao desenvolver no aluno a 
habilidade de enfrentar problemas 
inesperados, desencadeia-se um 
processo de identificação, 

compreensão e formulação de 
soluções criativas. 

Formação de times com 
capacidade de 
autogerenciamento 

O trabalho colaborativo e a 
coordenação das atividades 
propicia no aluno o 
desenvolvimento das habilidades 
de autorregulação da 
aprendizagem, pois envolve 
autonomia, iniciativa, 
planejamento e organização. 

Melhoria contínua A avaliação contínua e 
significativa leva ao incremento da 
qualidade do projeto desenvolvido. 

Simplicidade no processo, 
na comunicação e na 
documentação 

Propostas de trabalhos, planos, 
modelos e relatórios são alguns dos 
produtos que podem ser 
desenvolvidos ao longo do projeto. 
Ao manter o foco na simplicidade, 
desenvolve-se no aluno a 
capacidade de síntese e a 
objetividade na exposição de 
ideias. 

 

Em termos de processo, Buck [6] apresenta como parte 
fundamental da sua metodologia para o desenvolvimento de 
projetos de aprendizagem, a criação de um mapa de projeto. “Um 
mapa de projeto bem estruturado pode incluir mais do que uma 
sequência de atividades; ele visa apoiar e direcionar os alunos 
durante a criação de produtos no projeto. Um mapa ajuda a 
identificar as habilidades necessárias que seus alunos precisam 
ter, a desenvolver um cronograma para o projeto e reunir recursos 
que sustentem as atividades de aprendizagem críticas do projeto”.  
Dentro da atividade de criação do mapa de projeto, está prevista a 
elaboração de um roteiro visual, na forma de diagrama ou 
fluxograma, onde constam as principais tarefas, o cronograma e 
outras atividades importantes como lançamento do projeto, 
prazos, atividades de preparação, estudos, revisão e avaliação do 
projeto. Esta atividade pode ser realizada com o auxílio de 
ferramentas computacionais para gerenciamento de projetos. 
Os projetos são definidos como “um esforço temporário 
empreendido com um objetivo pré-estabelecido, definido e claro, 
seja criar um novo produto, serviço, processo. Tem início, meio e 
fim definidos, duração e recursos limitados, numa sequência de 
atividades relacionadas.” [2]. Assim, como em qualquer outro tipo 
de projeto, os projetos de aprendizagem necessitam de 
instrumentos que permitam acompanhar o progresso das 
atividades e o uso de recursos.  

Em um estudo  sobre ferramentas de gerenciamento de projetos 
[25], foram identificadas as seguintes características comuns a 
esta classe de ferramenta: definição do escopo do projeto; 
definição dos recursos necessários à consecução do projeto; 
definição dos participantes do projeto; definição das datas iniciais 
do projeto; definição hierárquica de tarefas; atribuição de tarefas a 
participantes do projeto; integração com ferramentais tais como 
agenda, email, fórum; geração de gráficos para acompanhamento 
do andamento; geração de orçamento. Em um contexto 
educacional, com exceção do último item, todos os outros são não 
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apenas desejáveis, mas essenciais para garantir o 
acompanhamento satisfatório das atividades.  

Assim, este trabalho procurou investigar as possibilidades de uso 
da ferramenta Scrumme, como ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento dos projetos de aprendizagem. Esta ferramenta é 
utilizada para garantir que os princípios do Scrum sejam seguidos 
a partir de um conjunto de práticas que podem ser combinadas 
para atender as necessidades da equipe. Dentre estas práticas, está 
o uso do Kanban, que é um quadro de atividades em formato 
físico ou virtual. As atividades são organizadas na forma de 
histórias e tarefas, que devem ser realizadas em um período de 
tempo que varia de 3 a 4 semanas, chamado de Sprint. As 
histórias compreendem problemas a serem resolvidos e as tarefas 
são as ações necessárias para a resolução de cada problema. O 
Scrumme adota a metáfora do Kanban para organizar a interface 
com o usuário (figura 1).  

 
Figura 1 – quadro de atividades  

 

Considerando que o Scrum prega, como princípio, a agilidade e o 
autogerenciamento, a distribuição das tarefas não é pré-
determinada. Cada componente do time, numa atitude proativa, 
escolhe a tarefa que desejar, inserindo o seu nome no formulário 
de tarefas (figura 2). 

  
Figura 2 – Janela de informações sobre a tarefa  

Ao terminar, o usuário coloca a tarefa no estado “verify”, 
indicando que a mesma aguarda pela colaboração de outro 
membro do time para realizar revisões, testes, validações ou 
controle de qualidade. É possível verificar o andamento do 
projeto e o grau de participação de cada membro do grupo através 
de gráficos (figura 3). 

 
Figura 3 – gráficos de andamento do sprint e de distribuição 

de atividades  
Além das funcionalidades apresentadas, a ferramenta apresenta 
como vantagem de uso o fato de estar disponível de forma pública 
e gratuita na web através do endereço 
http://scrumme.contactt.com.br/  
Pelo contexto de uso em que estão inseridas, as ferramentas 
utilizadas para o gerenciamento de projetos de aprendizagem 
devem apresentar, além das funcionalidades básicas necessárias 
para o acompanhamento do progresso dos projetos, uma interface 
simples, agradável e eficiente. Por fazer uso da metáfora do 
quadro de atividades, o Scrumme apresenta facilidade de 
aprendizado, facilidade de uso e consistência, tornando a 
experiência de uso satisfatória e adequada para as funções 
educacionais. 
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Abstract— In this paper an innovative software for mobile 
devices based on the Android operating system is presented. This tool 
of Information and Communication Technology (ICT) is designed to 
be used by  brazilian health professionals in the data collection and 
storage  tasks  of general and oral health conditions,  in home care in 
field trips to work with families in vulnerability. Its use provided 
more agility, precision and better outcomes in the care given to them. 
This article will discuss the major issues involved in the choice of the 
Android operating system, emphasizing how it was judged more 
adequate to be used in this project. innovative features that a mobile 
device offers. This work resulted in a valuable potential for the 
evolution of dental care within a program of the Ministry of Health of 
the Government of Brazil known as the Family Health Strategy. 

Keywords: Information and Communication Technology (ICT); 
Android; Oral Health System 

Resumo Neste trabalho um software inovador para dispositivos 
móveis baseado no sistema operacional Android é apresentado. Esta 
ferramenta de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) é 
projetada para ser usada por profissionais de saúde brasileiros no 
armazenamento e coleta de dados de saúdes geral e bucal, nos 
atendimentos domiciliares em saídas de campo para trabalhos com 
famílias em vulnerabilidade. Sua utilização proporcionou mais 
agilidade, precisão e melhores resultados nos atendimentos prestados 
às mesmas. Este artigo irá discutir as principais questões envolvidas 
na escolha do sistema operacional Android, enfatizando como ele foi 
julgado mais adequado a ser utilizado neste projeto. Este trabalho 
resultou em um valioso potencial para a evolução da atenção 
odontológica dentro de um programa do Ministério de Saúde do 
Governo Brasileiro conhecido como Estratégia Saúde da Família.   

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), Android, Sistema de Saúde Oral 

I.  INTRODUÇÃO 
O objetivo deste trabalho é mostrar o desenvolvimento e a 

aplicação em contexto interdisciplinar de um sistema móvel  
específico para saídas de campo vislumbrando o programa do 
governo brasileiro denominado Estratégia Saúde da Família 
(ESF). O projeto visa, portanto, facilitar o trabalho destes 
profissionais em acessar essa camada mais carente com o 
auxilio das mais modernas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) existentes.  

Por ser um projeto interdisciplinar, apresentando vínculos 
entre áreas do conhecimento tão distintas como Ciência da 
Computação, Odontologia e Enfermagem, novas descobertas 
de como as tecnologias da Computação, especialmente as 
relacionadas à mobilidade naturalmente foram  sendo 
realizadas ao longo do projeto . Pois em virtude da existência 

de um grande distanciamento entre práxis profissionais entre 
áreas tão diversas do conhecimento, os dentistas, e outros 
profissionais da área da saúde, de modo geral não são capazes 
de descobrir sozinhos como aplicar novas tecnologias já 
existentes em suas tarefas e atividades, de modo a facilitar seu 
trabalho e agregar saúde e bem estar aos seus  pacientes. Da 
mesma forma, os profissionais de cursos como ciência da 
computação e outras áreas da engenharia, também encontram 
dificuldades em se situar e tomar conhecimento das 
necessidades e anseios da sociedade, principalmente a mais 
carente, tão distante da realidade profissional de acadêmicos de 
cursos da área das ciências exatas. Esta aproximação é uma 
experiência única que representa um passo importante da 
aproximação do conhecimento de ciência da computação no 
estudo de caso de atividades de uma área da saúde, como a 
odontologia em áreas carentes. 

II. PROPOSTA DE SISTEMA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS EM 
APLICAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE  

O sistema aqui detalhado advém do relacionamento entre 
cursos da área da saúde, em especial odontologia, com o curso 
de ciência da computação. Este projeto, portanto visa unir dois 
campos do conhecimento diversos e que com tão pouca 
freqüência entram em contato. O sistema a ser desenvolvido é 
uma síntese do que as tecnologias de informática podem 
facilitar o trabalho de profissionais e estudantes da área da 
saúde. A abordagem aqui será em uma atividade específica 
destes profissionais da saúde: a saída de campo para coleta de 
dados dos pacientes em áreas críticas em infraestrutura e bem-
estar-social, sendo direcionado para comunidades carentes.  

O que se enfrenta hoje pelos estudantes de odontologia em 
uma saída de campo para uma comunidade carente é encontrar 
um cenário de dificuldade em localizar as casas dos pacientes 
para realizar o atendimento. Visto que muitas das casas não 
possuem número, tampouco possuem nome de rua. Isto porque 
estas residências têm como principais vias de acesso às 
moradias vielas, becos e passagens não previstas pelo plano 
diretor da cidade. Não é apenas este o grande desafio para estes 
estudantes, visto que os pacientes também nem sempre 
possuem documentos oficiais. Para isto, as pessoas são 
atendidas conforme os dados que informam. Para os 
desenvolvedores, este se torna um problema, visto da 
necessidade de determinar uma chave primária para cada 
paciente ser armazenado no banco de dados, sem correr risco 
de duplicidades.  

O sistema que é proposto para estes estudantes é capaz de 
solucionar o problema de localizar a residência, com o uso de 
geo-localização, recurso muito comum em dispositivos móveis 
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no mercado atual. O uso adequado deste recurso é capaz de 
reduzir o trabalho envolvido na localização correta de onde se 
situa uma casa. [1,2,3,4,5] Mas não será somente esta a 
funcionalidade do software, já que o mesmo  consiste em  um 
aplicativo móvel  para celulares do tipo smartphone. O uso dos 
celulares para coletar dados do atendimento dos pacientes é 
uma grande ferramenta para estes estudantes de projetos sociais 
em saídas de campo. Isso porque evita a necessidade de 
transportar grandes quantidades de pesadas fichas de 
atendimentos passadas de cada paciente, e dados de suas 
respectivas residências. 

III. DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO 
O sistema tem uma interface simples e funcional para 

facilitar e agilizar o processo de cadastramento dos pacientes. 
A estrutura do sistema é simples: O cuidador, como é chamado 
o chefe de família, é quem representa a moradia. Portanto, ao 
cadastrar um cuidador, os dados da casa são cadastrados junto. 
A seguir, com o cuidador cadastrado, é possível incluir os 
moradores desta casa, que são automaticamente conectados.  

Entende-se como cuidador o chefe de família, responsável 
pela moradia e seus moradores. Os dados de cuidador são 
armazenados juntamente com os dados pertinentes a casa, bem 
como as estatísticas gerais das pessoas que ali vivem. Por 
paciente se entende o morador de uma casa a qual está 
vinculada a um cuidador. Para cada paciente podem existir um 
ou mais atendimentos. Para se realizar um atendimento, é 
necessário ter inserido no banco de dados um paciente, e antes 
disto um cuidador ao qual o mesmo  está vinculado. 

Os pacientes de cada cuidador são apresentados e ao clicar 
em algum desejado se verificam os dados do mesmo, podendo 
inserir um atendimento, ou conferir o histórico de atendimentos 
deste. Uma característica que foi agregada ao sistema consiste 
na utilização da geo-localização por GPS para auxiliar a 
localização das moradias, que não possuem endereço oficial, e 
a localização destas atualmente é feita com dificuldade. Por 
meio da latitude e da longitude é possível precisar a localização 
exata de forma a evitar dificuldades na busca da moradia, 
garantindo assim que o profissional de saúde esteja na casa 
correta daqueles pacientes anteriormente armazenados. Para os 
novos pacientes, uma tela com o mapa serve para facilitar o 
conhecimento do local. Este mapa está localizado na tela inicial 
da aplicação, enquanto os dados de latitude e longitude estão 
salvos em cada cuidador. 

IV. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 
O desenvolvimento deste projeto ocorreu através da decisão 

sobre vários aspectos de projeto tais como a escolha da 
interface que seria utilizada, a escolha do sistema operacional e 
a escolha do banco de dados. Estas escolhas foram cada uma 
delas pensadas em conjunto com profissionais da área de 
Odontologia em 3 reuniões ao longo do projeto. 

 A escolha do sistema operacional se deu a favor do 
sistema operacional Android, já que o mesmo possibilita  
grande  diversidade de dispositivos de  hardware diferentes e 
de diferentes fabricantes que roda este sistema operacional, não 
ficando restrita  a apenas uma marca do mercado de celulares, 

como é o caso do iOS da Apple. Portanto ao se programar para 
Android, se permite não só popularizar o sistema, como 
também tornar mais democrática a escolha do hardware que se 
pode utilizar. Android permite a adaptabilidade para os mais 
diversos tamanhos e tipos de hardware de diferentes 
fabricantes.  

Já a escolha do banco de dados foi baseada em dois 
aspectos principais, pois se necessitava  de um banco de dados 
para o servidor central responsável pela sincronização dos 
dados, e outro banco de dados interno ao aparelho de celular. 
Quando se analisou o desenvolvimento de sistemas para 
celulares Android, deparou-se com uma surpresa: o sistema 
operacional já possuía nativo um banco de dados o qual 
poderia ser utilizado neste projeto, o SQlite. Portanto, 
naturalmente a escolha do banco de dados para o celular já 
estava definida. Conforme será descrito mais adiante, o banco 
de dados escolhido para o servidor de sincronização foi o 
MySql devido a  sua simplicidade de manuseio.  

A escolha da interface a ser utilizada baseou-se no padrão 
dos projetos de Android recomendados pelo fabricante do 
sistema operacional, utilizando seus botões padrão e forma de 
seqüencia das telas, também chamadas de “activities”, 
peculiares a este sistema operacional. No entanto, no decorrer 
do projeto, os botões e formulários padrão foram sendo 
substituídos por melhoramentos destes, tornando mais 
atrativos, mas sem perder a funcionalidade já sedimentada e 
identidade com o Android. 

Logo na definição do sistema, percebeu-se que para os 
pacientes não haveria uma chave primária pública, como por 
exemplo, o documento de identidade, ou outra informação 
única qualquer pertinente ao paciente. Isto se deve ao fato que 
muitos dos pacientes-alvo não sabem informar, perderam, ou 
sequer possuem documentação oficial. Para evitar 
duplicidades, não se poderia utilizar como chave primária o 
número da carteira de identidade utilizada no Brasil (RG, de 
registro geral) das pessoas. Foi escolhida a utilização de uma 
chave primária randômica e oculta de visualização pelo 
usuário. Os pacientes foram então identificados pelo seu nome 
na lista, e em caso de homônimo seria possível diferenciar por 
uma fotografia dos mesmos. Algo bastante inovador para os 
profissionais da saúde, já que os mesmos costumeiramente têm 
dificuldades em identificar homônimos nas fichas dos 
pacientes, pelo método tradicional. 

Ficou definido que para garantir que o profissional da saúde 
esteja no local certo, ou seja, na residência certa, cadastrada no 
smartphone, e também para agregar inteligência ao sistema a 
ser desenvolvido, facilitando ainda mais o serviço do agente 
social, foi pensado numa forma de utilizar os recursos que um 
celular possui para utilizar nesta ferramenta. O GPS surgiu com 
enorme potencial, possibilitando salvar as coordenadas latitude 
e longitude do local em que o cadastro for feito. Assim, quando 
o usuário for cadastrar uma residência no banco de dados, 
supõe-se que ele esteja na casa do paciente. Dessa forma, essas 
informações de coordenadas latitude e longitude tornam-se 
úteis para posterior comparação para facilitar a localização de 
uma casa, e também garantir a certeza que se encontra na casa 
certa, numa visita posterior, em que se acrescenta dados à  casa 
já existente. 
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 Na segunda interação com os profissionais de 
Odontologia, futuros usuários e demandadores do sistema 
desenvolvido, foi mostrada versão já incluindo o Cuidador, que 
é o responsável pela casa e as pessoas que lá vivem, ou seja, o 
chefe-de-família. Também ficaram prontas para apresentação 
para o usuário as inclusões de pacientes, apresentação de seus 
dados e inclusão e apresentação de seus respectivos 
atendimentos. Na tela de atendimento são listados todos os 
dentes, e ao tocar no dente desejado, apresentam-se as opções 
de diagnóstico para este dente específico. Assim evita-se que a 
tela fique poluída com todas as opções de todos os dentes 
sendo mostradas ao mesmo tempo. Esse recurso de esconder as 
opções indesejadas não havia sido definido com os 
profissionais de saúde, mas ao ser apresentada foi muito bem 
aceita. 

 Ao término desta segunda interação com o usuário, 
ficou estabelecido que seriam aplicadas melhorias na troca de 
telas entre a tela cuidador e a tela de seus pacientes. Também 
ficou definido que a segunda etapa consistiria na sincronização 
dos dados de cada celular em um servidor central. Pois bem, 
para esta etapa tornou-se necessário atualizar as referências ao 
banco de dados Sqlite para evitar duplicidade dos dados na 
hora da sincronização. A sincronização consiste em cada 
celular incluir na base central de dados as tabelas dos dados da 
casa/cuidador, dos pacientes, e por fim a tabela dos 
atendimentos dos pacientes. O servidor central funcionaria com 
MySql e ficaria hospedado no servidor do Instituto de 
Informática da UFRGS, no endereço 
www.inf.ufrgs.br/~glwink. 

No entanto, devido às limitações da hospedagem no 
domínio do Insituto de Informática da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (INF/UFRGS) para os alunos 
desenvolvedores do sistema,  tornou-se necessário modificar a 
definição no que diz respeito à  base de dados do servidor 
central que sincronizaria o sistema. O INF/UFRGS não 
disponibiliza o serviço de MySql hospedado no domínio 
disponibilizado aos alunos. Mas este fato obrigou os 
desenvolvedores a pensar em outras formas de armazenamento, 
dentre as quais  o próprio Sqlite, sendo este escolhido  no lugar 
do MySql. O Sqlite é permitido dentro do domínio do Instituto 
de Informática da UFRGS, e melhor do que isto, é o mesmo 
banco de dados utilizado no sistema interno ao smartphone. A 
sincronização seria, portanto, mais eficiente. A limitação maior 
desta escolha se dá no que diz respeito ao numero de acessos 
simultâneos à base de dados. O MySql suporta um número 
maior de usuários simultâneos do que o Sqlite. Mas para fins 
deste projeto, considerando o número pequeno de atualizações 
simultâneas que seriam realizadas, o Sqlite tornou-se  uma 
escolha adequada. 

V. ENGENHARIA DO SISTEMA E FUNCIONALIDADE 
A sincronização entre o banco de dados Sqlite do 

dispositivo smartphone e o banco de dados central “na nuvem” 
ocorre através de uma rotina que envia uma a uma cada linha 
de cada tabela por meio de uma bundle web. Isto é, ao acionar 
o modo de sincronização do celular, o aparelho deverá começar 
a enviar para o servidor central todas as linhas de cada tabela 
por meio de acesso ao endereço de site web seguido de uma 
bundle de formulário com os dados desta linha. Este site está 

hospedado no domínio do INF/UFRGS, e consiste basicamente 
em um formulário que recebe os dados por bundle e insere a 
linha no banco de dados. Ou seja, a cada iteração é enviado 
para o site os dados de um paciente, os quais são inseridos no 
banco de dados central. Após é enviado outro paciente, e assim 
por diante, até encerrar o laço ao fim de todos os pacientes. 
Este processo é o mesmo para a tabela de pacientes e também 
para as tabelas de cuidadores/casas e dos atendimentos dos 
pacientes, conforme Fig. 1. 

 

 
Figura 1. Sincronização dos dados 

As tabelas do sistema aplicativo são três: a) uma para os 
cuidadores/casa, cujo nome é cuidador, a qual armazena os 
dados da casa e do seu respectivo chefe de família, conforme 
formulário utilizado pelos estudantes de Odontologia, b) tabela 
dos pacientes, a qual armazena os dados do paciente, de acordo 
com o formulário em papel atualmente utilizado e c) a tabela 
de atendimento, a qual é uma composição de três formulários 
tradicionalmente utilizados pelos dentistas. Neste sistema, foi 
criada esta facilidade que visa unir os três formulários em um, 
facilitando e agilizando o processo de inserir os dados do 
atendimento. Para evitar duplicidade, a cada inserção de 
paciente, por exemplo, é verificado se aquele paciente já não se 
encontra no banco de dados. Se já existe, os campos data, 
relativos à data de modificação deste, são comparados. O 
paciente que foi modificado por último será incluído na base de 
dados, substituindo o que já existia. Caso não seja mais recente, 
não é inserido. Isto vale tanto para pacientes como para as 
outras tabelas, tabela “atendimentos”, e tabela “cuidador”. Com 
este sistema é evitada a duplicidade. Adicionalmente, cada 
linha da tabela conta com um campo identificador, criado 
randomicamente, a fim de consistir e dar mais robustez ao 
sistema. Portanto, a cada inserção na base de dados, uma rotina 
no site compara os identificadores e a data de modificação, 
antes de inserir os novos dados de fato. 

Com isso, cada celular conectando-se separadamente, pode 
enviar para o banco de dados central as informações coletadas 
dos pacientes e dos cuidadores, como também das casas. O 
sistema é robusto uma vez que evita as duplicidades, 
armazenando sempre as informações mais recentes. Oferece 
suporte multiusuário, limitado a cem mil pessoas com o uso de 
Sqlite. Ou seja, é mais do que suficiente para o sistema 
proposto. O Sqlite é simples, funcional e suas limitações não 
afetam a disponibilidade, pois atendem as necessidades do 
sistema. 

As vantagens enumeradas de Sqlite sobre outros sistemas 
de banco de dados são muitas: a) o software é gratuito, perfeito 
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para a aplicação de caráter social e b) é multi-plataforma, 
desenvolvido em C padrão ANSI. Todo o banco de dados é 
guardado localmente em um arquivo único com a extensão 
“.db”, o qual  fica junto à  aplicação. Este arquivo de dados, 
que é propriamente o banco de dados, é capaz de armazenar até 
2 terabytes. Ou seja, a capacidade de armazenamento que pode 
não ser a mais adequada para grandes portais e pesados 
sistemas, para o sistema odontológico aqui descrito é mais do 
que suficiente. Não necessita de instalação, configuração ou de 
administração de banco de dados. O Sqlite torna-se, portanto, 
muito prático e simples de usar. Para este sistema desenvolvido 
com base de dados Sqlite, é pertinente ressaltar que esta base 
armazena os valores em string, double ou integer. Portanto para 
armazenamento das datas envolvidas tornou- se necessário 
utilizar recurso de modelar dentro do código uma classe data. E 
as devidas conversões são realizadas junto ao código, conforme 
as necessidades.  

No entanto, para fins de desenvolvimento deste sistema 
restringiu-se a apenas algumas das mais importantes. A 
geração do mapa local, a partir da obtenção e envio das 
coordenadas geográficas. Estas coordenadas são divididas em 
latitude e longitude, naturalmente. O sistema operacional 
Android disponibiliza chamadas do sistema que retornam o 
valor destas coordenadas com apenas alguns comandos 
simples. No entanto para fazer uso deste recurso é necessário 
registrar no Android Manifest, arquivo interno ao 
desenvolvimento do aplicativo móvel, o recurso que se deseja 
utilizar. Para cada recurso do aparelho smartphone que se 
deseja usar é importante e necessário informar neste Android 
Manifest. Caso não seja informado no Android Manifest que o 
recurso vai ser usado em algum momento ao longo do código, 
então este recurso fica inabilitado. Esta característica é uma 
forma de segurança do sistema operacional Android em não 
permitir que programas nele instalados realizem operações 
indesejadas pelo usuário. 

Uma vez instalado o recurso de GPS no sistema aplicativo 
desenvolvido, foi definido em reunião com o cliente/usuário 
que na tela de inclusão de novo cuidador, seria possível salvar 
as informações de geo-posicionamento deste. Assim a 
localização exata da casa do cuidador e de seus pacientes seria 
armazenada junto ao banco de dados, na tabela relativa ao 
cuidador. Desta forma, o sistema iria usar as informações 
coletadas pelo GPS do aparelho enquanto o usuário do 
smartphone realiza a inclusão. No entanto um botão ao final do 
formulário de inserção, com a funcionalidade de verificar e 
garantir a obtenção das coordenadas foi incluído. Este botão foi 
importante para garantir que o cuidador seria incluído com o 
local. Caso o GPS não encontre a tempo a localização, o valor 
padrão a ser gravado é o valor zero para latitude e longitude. O 
valor pode ser novamente obtido ao realizar a edição dos 
dados. 

Na tela inicial do aplicativo existe o botão para a 
visualização do mapa, em Exibir Posição Atual, conforme Fig. 
2. Nele é apresentada a localização atual e arredores, 
mostrando as informações de ruas e marcando no mapa os 
pontos das casas já incluídas. A aplicação deve se conectar ao 
servidor central de forma a enviar os dados obtidos nas 
consultas aos pacientes. Em cada pedido de sincronização o 
smartphone deve ser capaz de enviar todos os dados de todos 

atendimentos, dados dos pacientes e dos cuidadores. É enviado 
item a item, em um laço até o final do arquivo. O envio é por 
meio de query string usando protocolo “HTTP” acessando a 
internet, por 3G ou por wifi. Na tela inicial deve-se, antes de 
tudo selecionar a opção de configurações (Fig. 2), de forma a 
indicar o local do banco de dados central. Nesta aplicação, é 
utilizado o servidor do Instituto de Informática da UFRGS. 
Armazenado no servidor está um site que recebe os dados 
através da query string, verificando os dados com o que já está 
armazenado no banco de dados, evitando assim duplicidades, e 
posteriormente armazena-os. 

 
Figura2. (A) Tela inicial; (B) Dados do paciente 

Esta forma de coleta de dados no atendimento dos pacientes 
é uma grande ferramenta para o profissional da saúde que sai a 
campo em suas expedições. O uso defasado do papel e caneta 
foi substituído pelo uso de tablets e smartphones. Os 
profissionais da saúde puderam contar com recursos de 
localização por satélite para registrar a latitude e longitude do 
local da residência para posterior localização, muito útil, visto 
da inacessibilidade das moradias. Após os atendimentos 
odontológicos, foram armazenados no aplicativo em um único 
formulário digital os dados de diagnóstico de diferentes 
aspectos, antes feito através de três formulários em folha de 
papel. Enfim, agradou também os pacientes, que foram mais 
rapidamente avaliados. 
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ABSTRACT 
This paper presents the simulator AD3W developed with the 
purpose of serve as support for the teaching and learning of topic 
detection data dependency, widely discussed and used in the 
disciplines of computer architecture. Its use reduces learning 
difficulties, facilitating the visualization of the execution of 
instructions considering the various dependencies between them. 
 
RESUMO 
Este artigo apresenta o simulador AD3W, desenvolvido com o 
intuito de servir como apoio ao ensino e a aprendizagem do tópico 
de detecção de dependência de dados, amplamente discutido e 
utilizado nas disciplinas de arquitetura de computadores. A sua 
utilização permite reduzir as dificuldades de aprendizagem, 
facilitando a visualização da execução de instruções considerando 
as diversas dependências existentes entre elas.    

Palavras-Chave: 
Ferramenta de Apoio ao Ensino, Simulador, Arquitetura de 
Computadores  

1. INTRODUÇÃO 
O uso de tecnologias de informação e comunicação no contexto 
educacional é uma realidade no cenário contemporâneo. As 
contribuições providas pelo seu uso vinculado ao processo de 
ensino e de aprendizagem têm sido apontadas por vários 
estudiosos e educadores ao longo dos últimos anos [1][8]. 
Direcionando-se, mais especificamente, para a área de arquitetura 
de computadores, pode-se apontar diversas ferramentas e técnicas 
já utilizadas para auxílio ao processo de ensino e de aprendizagem 
de disciplinas relacionadas a esta área[1][3][10]. Dentre elas, os 
simuladores se destacam por serem ótimas opções para ilustrar 
conceitos de maneira simples e com um bom nível de interação, 
promovendo uma aproximação entre os conceitos teóricos e sua 
aplicação prática [4][7][8].  
Em arquiteturas paralelas, por exemplo, o uso de simuladores 
apresenta-se como uma alternativa promissora para ilustrar de 
forma interativa as possibilidades de paralelismo em nível de 
instrução, representando a distribuição feita por um escalonador a 
fim de prover ganhos de speedup e economia de recursos [9]. 
Acredita-se que o uso de ferramentas gráficas e/ou visuais para 
abordar tais conceitos encoraja e estimula o estudo nas áreas de 
processamento paralelo e computação de alto desempenho 
(PAD/HPC), contribuindo de forma significativa para promover 
um melhor entendimento da aplicabilidade prática dos mesmos e  
 

 
maximizando os impactos desejados no processo de ensino e de 
aprendizagem.   
 
A reflexão acerca dessa questão incitou o desenvolvimento do 
AD3W – um simulador de cunho educacional para análise de 
dependências de dados em nível de instrução. A concepção do 
simulador promove possibilidades de realização de estudos 
detalhados sobre as propriedades de um sistema e seu 
funcionamento interno [3], visto que propõem a realização de 
diversos exercícios que permitem analisar o comportamento da 
execução de instruções considerando os diferen 
tes tipos possíveis de dependência. 
Uma descrição mais detalhada dos princípios que regem o 
desenvolvimento do AD3W é apresentada nas próximas seções 
como segue. A seção 2 apresenta uma breve contextualização dos 
conceitos que subsidiaram o desenvolvimento do AD3W, bem 
como dos aspectos metodológicos envolvidos na concepção do 
simulador. Já, a Seção 3, apresenta o protótipo desenvolvido e os 
resultados obtidos com a execução de testes para validação do 
mesmo. Por fim, a Seção 4 apresenta as considerações finais 
relativas ao trabalho desenvolvido. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO E ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 
Para obtenção do paralelismo em nível de instrução a utilização 
de pipelines paralelos em arquiteturas superescalares é 
fundamental. Três políticas de iniciação de instruções são tratadas 
para o aprendizado dos pipelines [5]: 

- Iniciação em Ordem com terminação em Ordem; 

- Iniciação em Ordem com terminação fora de Ordem; 

- Iniciação fora de Ordem com terminação fora de Ordem. 

As informações de dependência de dados são essenciais para 
detectar iterações de laços que podem ser executadas em paralelo 
por arquiteturas multiprocessadas e vetoriais [11]. Dependência 
de dados ocorre quando uma instrução depende do resultado de 
outra instrução que ainda não foi executada (ainda está no 
pipeline). Este tipo de dependência é originado na natureza 
sequencial do código em execução, cuja ordem normal é alterada 
dentro do pipeline. 

De acordo com [5] a detecção de dependências (hazard 
classification) é organizada em: data hazards, structural hazard e 
control hazard/branching hazards. A análise de dependências 
nestes níveis é importante para tratamento de diversos problemas 
comuns que são abordados na literatura de ensino de arquitetura 
de computadores e possibilitam diversos algoritmos para 
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tratamentos específicos como, por exemplo, o algoritmo para 
renomeação de registradores (algoritmo de tomazulo) e algoritmo 
de predição de desvios (branch prediction) [5].  

Tais dependências podem ser classificadas da seguinte forma: 
 
- Dependência de dados / Data hazards 

• WAR (Write After Read) – ocorre quando a instrução i+1 
tenta escrever um dado antes que a instrução i possa lê-lo;  

• RAW (Read After Write) – ocorre quando a instrução i+1 
tenta ler um dado que a instrução i ainda não atualizou; 

• WAW (Write After Write) – ocorre quando a instrução i+1 
tenta escrever um dado antes que a instrução i atualize o 
mesmo; 

- Dependência de desvios / Branching hazards 

• DESVIO – instruções a baixo de uma instrução de desvio. 

A Figura 1 ilustra alguns exemplos de dependências. Ressalta-se 
que instruções do tipo RAR (Read-After-Read) não são 
consideradas dependências. 

 

 

 

Figura 1. Exemplos de dependências. (Fonte: Autor) 
A análise das dependências de dados é fundamental para 
possibilitar otimizações e detecção de paralelismo implícito em 
programas sequenciais. Esta análise oferece as informações 
necessárias para realizar transformações coerentes capazes de 
proporcionar melhorias de localização em memória, 
balanceamento de cargas e escalonamento eficiente. [11]. 

Quanto aos aspectos metodológicos, o simulador proposto trata 
das 3 políticas descritas anteriormente, ilustrando as diferentes 
formas de execução por meio de exemplos e exercícios. Além 
disso, no simulador desenvolvido são tratadas as dependências de 
dados e os desvios de controle, utilizando como base a lógica dos 
algortimos para renomeação de registradores e de predição de 
desvios. 

O simulador AD3W foi desenvolvido com o objetivo de reduzir 
as dificuldades de aprendizagem sobre o tópico de detecção de 
dependência de dados, amplamente discutido e utilizado nas 
disciplinas de arquitetura de computadores. 

3. PROTÓTIPO DO SIMULADOR AD3W 
O protótipo do simulador proposto foi desenvolvido na linguagem 
de programação JAVA que oferece suporte a orientação a objetos 
e recursos robustos para desenvolvimento de interfaces gráficas 
que facilitam a interação do usuário. Além disso, diferentemente 
das linguagens convencionais, que são compiladas para código 
nativo, a linguagem JAVA é compilada para um bytecode [6] que 
é executado por uma máquina virtual, oferecendo, assim, uma 
maior portabilidade. O desenvolvimento de simuladores apresenta 
diversos exemplos de softwares desenvolvidos na plataforma 
JAVA, principalmente os Applets. Entre estes aplicativos 
observamos o Easy Java Simulations que provê um mecanismo de 
criação de simuladores de Física em JAVA [2]. 

No contexto do AD3W, considera-se que cada instrução tem 
vários aspectos (atributos) que divergem entre si e estes são 

comparados uns com os outros para detectar as dependências de 
dados. Esta comparação se torna menos complexa quando cada 
aspecto é definido como um atributo de uma classe. Assim, para a 
composição de uma instrução Assembly, foi estabelecida uma 
relação entre uma classe e seus atributos como é apresentado na 
Figura 2. 

 
Figura 2. Classe que compõe os aspectos de uma instrução. 

(Fonte: Autor) 
Para realizar a análise são atribuídos a cada instrução alguns 
atributos de controle, que são: 

• Id: identificação de cada instrução, varia de 1 a “n” em que n é 
o número total de instruções, atribuído de forma crescente a 
cada instrução. 
 

• Número de ciclos: a quantidade de ciclos que cada instrução 
levará para executar. 
 

• Número de ciclos executados: número incrementado a cada 
ciclo de execução e representa quantos ciclos da instrução foi 
executado.  

 
• Ciclo de saída: qual o ciclo de execução que a instrução irá sair 

da janela de execução. 
 
• Operadores: representam os registradores de cada instrução, o 

receptor (registrador que recebe o resultado da operação) e os 
operandos. 

 
• Variáveis booleanas: são variáveis que irão representar se a 

instrução é uma instrução de desvio, de rótulo ou do tipo NOP 
(no operation ou finalização), bem como se a instrução foi 
executada, foi escrita, se já foi para a execução ou ainda está na 
janela de instruções. 

Além destes valores, também são representadas as instruções que 
possuem dependências com as demais. Tal representação é feita 
por meio de uma lista onde cada instrução ocupa uma posição. 

Durante a instanciação da classe, diferentes valores podem ser 
aplicados a cada um dos atributos. Além disso, para ter acesso a 
uma instrução na lista, basta referenciar sua “id” que resultará na 
posição ocupada por ela na lista. A seguir a Figura 3 apresenta a 
lógica utilizada para a análise das instruções, segundo os 
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princípios do simulador AD3W, detalhando as decisões e aspectos 
mais relevantes a considerar. 

 
Figura 3. Fluxograma do algoritmo (Fonte: Autor) 

 
Para a análise de dependências é realizada uma estrutura de 
repetição que percorre o array de instruções a partir da segunda 
instrução até a última. Em cada iteração desta repetição cada 
instrução é atribuída a uma instância auxiliar de instruções, 
definida em instDown. Em outra repetição interna cada instrução 
i-1, em que i representa a posição de instDown, é atribuída a 
instUp, onde serão realizadas as comparações, como ilustra a 
Figura 3. 

Cada uma das dependências é verificada da seguinte forma: 

• Dependência do tipo WAR: compara-se o registrador destino da 
instrução i com os operandos da instrução i-1, caso um deles 
seja igual, a instrução i tem dependência do tipo WAR com a 
instrução i-1.  

• Dependências do tipo RAW: compara-se o registrador destino 
da instrução i-1 com os operandos da instrução i.  

• Dependências do tipo WAW: compara-se o registrador destino 
de i com o registrador destino de i-1.  

• Dependências de desvio: Prioritariamente é verificada a 
ocorrência de instruções de desvio, para tal, é percorrida a lista 
até chegar ma instrução de desvio “i”. 

O uso do simulador no contexto da sala de aula pressupõe a 
interação do aprendiz por meio da inserção no ambiente de 
instruções na linguagem assembly. Para isso, o aprendiz conta 
com uma interface visual que permite a entrada de dados contendo 
dois registradores de operandos juntamente com o número de 
ciclos que a instrução levará para executar. Ressalta-se que tal 
característica foi adicionada para fins de simular instruções mais 

demoradas. A Figura 4 apresenta a interface para entrada de 
dados.  

 
Figura 4. Entrada de dados para a simulação. (Fonte: Autor) 

Para facilitar o processo de análise as instruções em assembly 
foram mapeadas para a sua forma de execução, facilitando assim o 
seu entendimento e tratamento no escopo do simulador. A Figura 
5 apresenta as instruções presentes na Figura 4 na sua forma de 
execução. 

 
Figura 5. Forma de execução das instruções. (Fonte: Autor) 

A análise da entrada do usuário resulta em três informações de 
saída: (a) a forma de execução das instruções (representado na 
Figura 5); (b) as colunas de decodificação, janela, execução e 
escrita e, (c) o tipo de dependência que cada instrução possui com 
as demais instruções, possibilitando verificar o conflito que gera 
uma dependência de dados.  

A Figura 6 apresenta a interface prevista exposição dos resultados 
obtidos após a simulação. Primeiramente são mostradas as 
instruções que foram decodificadas. Na tabela “Janela” são 
apresentadas as instruções que estão na janela de instruções, ou 
seja, as instruções que estão na espera para executar. Na tabela 
“execução” são mostradas as instruções em execução conforme o 
número de ciclos que cada uma leva para executar, cada linha 
representa um ciclo de clock. As colunas UF1, UF2 e UF3 
representam as unidades funcionais disponibilizadas para a 
simulação, de acordo com tipos que podem ser configurados. Por 
fim é possível visualizar as dependências que as instruções 
possuem. 
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Figura 6. Interface para apresentação dos resultados ao 

usuário. (Fonte: Autor) 

Para fins de verificar a efetividade da utilização do simulador, 
foram realizados testes em sala de aula, onde foi disponibilizado 
para um grupo de alunos, 3 (três) atividades a serem resolvidas 
manualmente e com o auxilio do Simulador AD3W. Para a 
realização das atividades 1, 2 e 3 foram disponibilizados 10, 20 e 
30 minutos, com diversos exercícios contendo 10 instruções cada. 
O gráfico da Figura 7 elenca os resultados de tal teste mostrando a 
quantidade de exercícios resolvidos manualmente e com o auxilio 
do simulador. 

 
   Figura 7. Gráfico dos testes realizados. (Fonte: Autor) 

Como pode ser verificado houve um aproveitamento considerável 
em relação ao tempo para a realização dos exercícios o que reflete 
um melhor entendimento do conteúdo por parte dos alunos. Isso 
comprova que o uso de ferramentas de auxílio para ensino do 
tópico de dependência de dados no contexto de arquiteturas 
paralelas facilita o aprendizado, além de tornar as aulas mais 
atrativas aos aprendizes. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a apresentação do simulador AD3W é proposta uma forma 
alternativa, de maneira simples e rápida, para ensino dos conceitos 
de paralelismo em nível de instrução com identificação de 
diferentes tipos de dependências. Pode-se destacar a forma de 
interação com o aluno, pois, o simulador possibilita a 
configuração de acordo com as características dos exercícios a 
realizar (quantidade de unidades funcionais, quantidade de ciclos 
de clock por classe de instrução). 

De acordo com a literatura estudada e os testes realizados, foi 
possível verificar como os simuladores podem ajudar no processo 
de ensino de diversos conceitos de arquitetura de computadores. 
Com base nos testes realizados pode-se verificar um 
aproveitamento de mais de cem por cento no tempo para a 
realização efetiva dos exercícios. Outros benefícios identificados 
pelo uso do simulador foi à redução do tempo de correção e 
também um melhor entendimento do conteúdo por parte dos 
alunos. 
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ABSTRACT 
This paper describes the development of a mobile application for 
intervention through memory training in the elderly with use of 
tablet. The memory training has turned into an important 
assessment tool and interventional for the improvement of 
cognitive conditions of elderly people of different age groups. 
Allied to memory training, the use of technologies favor the use of 
tools for access and incentive to these interventions. The same 
characteristics that make the use of technology becomes effective 
capacities of perception, may also be appropriate to produce 
adaptive effects on memory. To develop the mobile application 
was utilized language HTML5, CSS3 style sheets and PhoneGap 
framework. The prototype was evaluated with a pilot test 
involving a group of elderly and students of the Graduate Program 
in Human Aging. It was found that the proposed use of the 
application can help to the efficiency of training with a view to 
motivating the use of an innovative tool. 
 
RESUMO 
Este trabalho descreve o desenvolvimento de um aplicativo móvel 
para intervenção por meio de treino de memória em idosos com a 
utilização de tablet. O treino de memória vem se constituindo em 
um importante instrumento avaliativo e intervencionista para a 
melhora das condições cognitivas de idosos de diferentes faixas 

etárias. Aliado ao treino de memória, a utilização de tecnologias 
propiciam o uso de ferramentas como meio de acesso e estímulo a 
essas intervenções. As mesmas características que fazem o uso de 
tecnologias se tornarem efetivas as capacidades de percepção, 
podem também ser adequadas para produzir efeitos adaptativos 
sob a memória. Para o desenvolvimento do aplicativo móvel foi 
utilizada a linguagem HTML5; folhas de estilo CSS3 e o 
framework PhoneGap. O protótipo foi avaliado com um teste 
piloto envolvendo idosos de um grupo de terceira idade e 
estudantes do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento 
Humano. Constatou-se que a proposta de utilização do aplicativo 
poderá contribuir para a eficiência do treino tendo em vista a 
motivação pelo uso de uma ferramenta inovadora. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3 [Computers And Education]: General. 

General Terms 
Experimentation. 

Palavras-chave 
Aplicativo móvel. Idosos. Tecnologias. Treino de Memória. 

1. INTRODUÇÃO 
Durante o processo de envelhecimento, os idosos apresentam 
maior vulnerabilidade a doenças e uma parcela significativa é 
acometida por alterações cognitivas esperadas para a faixa etária 
[1]. Este declínio cognitivo traz reflexos importantes ao longo da 
vida, comprometendo a realização de tarefas simples e, até 
mesmo, o convívio social. O declínio cognitivo e de memória se 
apresentam como uma das mais importantes limitações do 
processo de envelhecimento humano normal. Por sua vez, a 
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memória é uma das faculdades mentais que as pessoas mais 
frequentemente se queixam e seu declínio tem sido comprovado 
por meio de instrumentos diversos. No entanto, pesquisas sobre 
intervenções cognitivas apontam o treino de memória como um 
importante instrumento avaliativo e intervencionista para a 
melhora das condições cognitivas de idosos de diferentes faixas 
etárias, contribuindo para a manutenção da autonomia e da 
qualidade de vida.  
Adicionalmente, diante dos mais diversos avanços, as tecnologias 
são determinantes no processo de mudança social, fazendo surgir 
uma nova sociedade onde os recursos tecnológicos passaram a 
fazer parte do cotidiano da maioria dos sujeitos, incluindo os 
idosos. As tecnologias proporcionaram um grande avanço em 
relação à área da saúde, que hoje conta com diversos sistemas 
voltados para a prevenção e o tratamento de comorbidades 
próprias do envelhecer.  
Com o objetivo de maximizar os níveis de desempenho cognitivo, 
os estudos sobre treino de memória utilizam métodos 
convencionais sem o auxílio de tecnologias. Diante dessa 
perspectiva, este estudo irá apresentar um aplicativo móvel 
desenvolvido para treino de memória com o uso de tablet. Para 
tanto, será descrito o processo de desenvolvimento e os resultados 
obtidos com um teste piloto realizado no protótipo.  
 

2. O USO DE TECNOLOGIAS NO TREINO 
DE MEMÓRIA 
 
Uma questão crítica à intervenção no âmbito da cognição envolve 
o treino dos idosos para interagir eficientemente e com segurança 
com as novas tecnologias, cada vez mais abundantes no ambiente 
doméstico, na vida urbana e na vida pessoal. A informática, 
juntamente com um conjunto de outras tecnologias, é uma 
ferramenta importante e que estará cada vez mais presente no 
cotidiano das pessoas [10].  
As queixas sobre esquecimentos e falta de atenção afetam 
indivíduos adultos e idosos, quase na mesma proporção. Para 
evitar problemas futuros é necessário estimular o cérebro de 
diferentes maneiras, e as técnicas de memorização com o uso de 
tecnologias podem ser uma boa opção. 
Os jogos eletrônicos vêm se firmando como polêmico objeto de 
pesquisa. É necessário utilizar os jogos eletrônicos não como 
banco de dados, mas como ferramenta de motivação [2]. 
Pasqualotti, Barone e Dool [8] analisaram o significado das 
tecnologias de informação e comunicação para idosos com 
sintomatologia depressiva, atendidos por programas de saúde [8]. 
Os principais achados indicam que idosos utilizam as tecnologias 
para divertimento e entretenimento. 
Os idosos sentem-se excluídos por não acompanharem a evolução 
tecnológica que se dá de forma cada vez mais rápida e dinâmica. 
É importante considerar, também, que as novas tecnologias não 
atendem às necessidades dessa clientela. Considerando tal 
realidade, muitos cursos e oficinas foram abertos ao público 
idoso, fazendo da informática uma realidade na vida de muitos. 
Um estudo realizado na PUCRS em 2011 objetivou verificar a 
associação de memória com habilidade manual em idosos que 
frequentam as oficinas de inclusão digital (OID) da instituição. As 
evidências científicas mostraram que idosos participantes de uma 
oficina de inclusão digital apresentaram um resultado satisfatório 

nas avaliações subjetivas e objetivas de memória e de habilidade 
manual [7]. 
A imprensa está repleta de informações sobre os efeitos de 
videogames e jogos de computador para o cérebro. Não há dúvida 
de que as mesmas características que fazem muitos jogos tornarem 
efetivas as capacidades de percepção podem também ser 
aproveitado para produzir efeitos adaptativos sob a cognição e 
comportamento [4]. 
Prins et al. [9] buscaram por meio de uma pesquisa com crianças 
portadora de Transtorno de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 
avaliar o impacto dos elementos de jogo de videogame sob a 
motivação e desempenho de crianças frente à tarefa proposta. O 
foco desse estudo estava voltado para a questão dos estímulos 
visuais e auditivos sob a atenção e percepção dessas crianças, 
portadoras de um transtorno que compromete a capacidade de 
concentração, o que evidentemente se tornou benéfico para elas. 
Em outro estudo, dois grupos de jovens, classificados como 
jogadores e não jogadores foram testados a partir da realização de 
20 sessões em dois jogos. O regime de treinamento e os jogos de 
videogame utilizados foram eficientes para melhorar o 
desempenho de ambos os grupos, porém o grupo de jogadores 
apresentou um desempenho melhor após a intervenção 
experimental nas variáveis avaliadas. Tais resultados sugerem que 
as diferenças entre especialistas de videogame e não jogadores 
estão relacionados à experiência de jogo e o aprimoramento das 
habilidades cognitivas básicas reforçadas pelos jogos [5]. 
No estudo realizado por Basak et al. [3] utilizou-se um jogo de 
videogame com o objetivo de que os adultos mais velhos 
utilizassem estratégias reais para o alcance dos obstáculos 
propostos. Os sujeitos melhoraram seus desempenhos 
significativamente, nas medidas que aprimoravam suas 
habilidades, através da exposição contínua com a tarefa. Eles 
também obtiveram melhora comparados com os sujeitos do grupo 
de controle, com relação à memória de trabalho, memória de curto 
prazo e raciocínio.  
Muito recentemente, metodologias inovadoras vêm sendo 
utilizadas nos estudos de treino, como o uso de vídeo cassete para 
ensinar a criação de imagens mentais como mediadores da 
memorização. Grupos de pesquisadores estão investigando a 
eficácia de treinos feitos através do computador, sugerindo que 
este pode ser uma ferramenta importante na otimização da 
memória. 
 

3. DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO 
DO APLICATIVO MÓVEL 
Para o desenvolvimento do aplicativo foram utilizados: a 
linguagem HTML/HTML5, para estruturação e marcação de 
conteúdo; as folhas de estilo CSS/CSS3, para a definição de 
layout e apresentação do documento e o framework PhoneGap.  

O PhoneGap é uma tecnologia open source que possibilita o 
desenvolvimento de aplicativos para diversas plataformas, 
funciona em ambientes online ou offline. Uma das vantagens do 
PhoneGap é a facilidade de uso, não envolvendo a instalação do 
mesmo. Para atender as necessidades das linguagens nativas de 
cada plataforma, o PhoneGap utiliza HTML5, CSS3 e Javascript. 
Aplicativos desenvolvidos com este framework são 
multiplataforma, isto é, são compatíveis com qualquer sistema, 
seja Android, IOS ou Blackberry.  
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Neste estudo foi desenvolvido um aplicativo móvel dividido em 
duas categorias de treino. As técnicas utilizadas foram baseadas 
em treinos convencionais de memória, a saber: 

a) Categoria textual: consiste em quatro listas de supermercado 
originalmente criadas por West e Thorn (2001) e utilizadas 
em outro estudo por Yassuda, Lasca e Neri [11]. 

b) Categoria visual: consiste em quatro pranchas com figuras 
retiradas do estudo realizado por Erzigkeit (2001) e 
utilizadas por Carvalho [6]. 

Inicialmente, o participante é apresentado a uma tela de boas 
vindas, com a opção de escolher a realização do treino de palavras 
ou figuras, e qual das listas deseja utilizar. Os aplicativos exibem, 
por um determinado tempo, as palavras e figuras para 
memorização. Após, o participante tem à disposição uma nova 
lista de palavras e figuras com distratores (palavras e figuras não 
apresentadas nas telas de memorização) e deve identificar os itens 
apresentados na tela de memorização. Nesta etapa, assim como a 
anterior, também há um tempo limitado para resposta de 60 
segundos para a lista de palavras e 30 segundos para as figuras. 
No final são informados aos participantes os itens corretos 
assinalados. Algumas telas do aplicativo podem ser visualizadas 
na Figura 1.  

   

  
Figura 1. Telas do aplicativo móvel com treino textual e por 

imagem. 

Para a avaliação do aplicativo foi realizado, em um primeiro 
momento, um teste piloto com 26 idosos provenientes de um 
grupo de terceira idade. O objetivo era avaliar as reações frente ao 
uso de tablet de 7 polegadas no que se refere à motivação ao uso e 
à usabilidade. Os sujeitos tiveram contato individual com o 
dispositivo durante um encontro de aproximadamente uma hora, 
nas dependências da instituição onde desenvolvem atividades em 
grupo. Na avaliação do uso da ferramenta foi possível perceber 
que a maioria dos participantes demonstrou interesse e 
curiosidade no manuseio. No entanto, observou-se que o tamanho 
da tela comprometeu a visualização da atividade, com isso optou-
se, posteriormente, pela utilização de tablets de 10 polegadas. Os 
idosos mantiveram-se motivados durante o encontro e 
manifestaram interesse em realizar atividades futuras, semelhantes 
à proposta.  

Posteriormente, 12 alunos do Programa Pós-Graduação em 
Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo – RS, 
participantes de uma disciplina cuja ementa estava em 
consonância com os propósitos da pesquisa, tiveram acesso ao 
protótipo na sua versão preliminar. Desta atividade surgiram 
constatações que foram levadas em consideração e conduziram a 
equipe de trabalho a realização de uma atualização do mesmo, o 
que se descreve a seguir. 

Inicialmente, a lista contava com 36 palavras, o que tornava 
obrigatória a rolagem da tela. Por questões de usabilidade e para 
manter o foco da atenção na atividade de memorização, a lista de 
palavras foi reduzida para 20 palavras, a mesma quantidade 
utilizada para as figuras. Tanto as palavras quanto às figuras 
possuem quatro tarefas de estímulo. 

Na tela de feedback ao participante, inicialmente tanto as palavras 
como as figuras assinaladas corretas eram marcadas com um sinal 
de certo. Por sua vez, o “X” era utilizado para apontar os itens 
distratores. 

Após os primeiros testes, percebeu-se que os usuários acreditavam 
que o ‘X’ representava as imagens que eles haviam selecionado 
errado, e não as que não haviam aparecido na primeira lista. Para 
evitar que isso se repetisse, foi decidido remover o ‘X’, e colocar 
uma barra ‘\’ para indicar as figuras que não apareceram da 
primeira vez. Ao final, pode-se perceber um bom resultado em 
relação à área ocupada pelo aplicativo e a tela do dispositivo. 

 

4. CONCLUSÃO 
Este trabalho relata o desenvolvimento de um aplicativo móvel 
voltado para o campo das intervenções gerontológicas.  O 
objetivo é promover a inclusão de recursos tecnológicos 
adequados com o propósito de contribuir para a promoção do 
envelhecimento saudável, uma perspectiva crescente e ainda 
pouco relatada na literatura científica. 

Concluiu-se que, as tecnologias e, especificamente o uso do 
tablet, constituem um recurso interessante como estímulo 
cognitivo e como um veículo para incrementar a socialização dos 
idosos. Certamente, o desenvolvimento de novas pesquisas serão 
necessárias para avaliar a melhora da capacidade cognitiva e de 
outras habilidades, por meio da utilização desta ferramenta. 

Diante disso, será realizado um estudo longitudinal com um grupo 
de 30 idosos com vistas a verificar se o treino de memória em 
idosos saudáveis com o uso do aplicativo móvel pode melhorar o 
desempenho cognitivo e ser utilizado como instrumento de 
prevenção ao declínio cognitivo inerente ao processo de 
envelhecimento humano. 

Ainda, cremos na inevitabilidade de atualização acerca das 
necessidades atuais e futuras, pertinentes ao cuidado no processo 
de envelhecer e das possibilidades de prevenção da saúde mental. 
Espera-se que este trabalho sirva como referência para a 
construção de interfaces apropriadas para as intervenções com 
idosos. Desta forma, desejamos desenvolver algo capaz de 
garantir meios que previnam um envelhecimento seguro e 
saudável para a população em geral, especialmente os idosos de 
hoje e de amanhã. 
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ABSTRACT 
This article presents a brief bibliographical revision on the 
concepts of Digital TV, Interactivity and Usability. It also reports 
the development of an interactive application for the Brazilian 
Digital TV System using Ginga, and the results from the Usability 
Tests performed with the application for a scientific initiation 
project. 

RESUMO 
Este artigo apresenta uma breve revisão bibliográfica dos 
conceitos da TV Digital, abrangendo a Interatividade e a 
Usabilidade. O trabalho também relata o processo de 
desenvolvimento de uma aplicação interativa para o Sistema 
Brasileiro de TV Digital utilizando Ginga e os resultados obtidos 
em Testes de Usabilidade com essa aplicação para um projeto de 
iniciação científica. 

Descriptors 
H.5.2 User Interfaces - Interaction styles 

General Terms 
Design, Human Factors, Verification 

Keywords 
IHC, Usabilidade, TV Digital 

1. Introdução 
Com o processo de digitalização da televisão ocorre uma 
atualização tecnológica e que traz consigo diversos benefícios 
para o telespectador, dentre eles: aumento da resolução da 
imagem e a eliminação de efeitos negativos (chuviscos e 
fantasmas), melhor qualidade de som (Surround 5.1), mobilidade, 
portabilidade, multiprogramação e interatividade [1]. 

A interatividade permitida por esta plataforma de comunicação 
digital retira o usuário da posição passiva convencional da TV 
analógica. A TV Digital poderá abranger áreas absolutamente 
distintas do que se tem atualmente com o papel da televisão na 
sociedade, como os serviços de t-Commerce (comércio eletrônico 
via televisão), t-Banking (serviços bancários via televisão), troca 
de mensagens eletrônicas (e-mail) e governo eletrônico (t-Gov) 

[2]. 

O serviço da interatividade abrirá portas para um novo mercado 
de trabalho, para os desenvolvedores de aplicações interativas. 
Com este novo campo de trabalho, instituições de ensino têm a 
possibilidade de criação de cursos para formar profissionais 
qualificados voltados para a área de desenvolvimento para TV 
Digital. 

2. Interatividade 
Conforme referência [3], “a interatividade não se resume no 
simples aumento da comodidade das partes envolvidas na 
transmissão televisiva, mas também aspectos financeiros, ao 
aumentar a quantidade e a qualidade dos serviços oferecidos.” 

Através de aplicações interativas televisivas é possível, por 
exemplo, buscar o resumo do capítulo de uma novela, participar 
de enquetes ao vivo, testar os conhecimentos do telespectador 
sobre as personagens ou sobre a trama através de jogos de 
perguntas e respostas, visualizar vídeos com entrevistas e 
bastidores das produções enquanto as mesmas estão sendo 
exibidas, entre várias outras possibilidades. Também é possível 
consultar informações estatísticas durante um jogo de futebol - 
número de faltas, tempo de posse da bola, etc. -, verificar as 
últimas notícias, indicadores econômicos e a previsão do tempo. 
Serviços de utilidade pública e de governo, voltados para 
educação, segurança e saúde, também podem ser disponibilizados 
pela televisão. Empresas poderão oferecer serviços aos 
telespectadores, como realização de operações bancárias pela TV 
ou acesso a informações do cliente [1]. 

Utilizando a TV desta forma, estaremos propiciando uma 
educação que promova intervenção social e coletiva crítica, 
imprescindível para uma formação de cidadania. É importante 
frisar que a Usabilidade deve ser um ponto de considerável 
importância ao desenvolver um aplicativo educativo para TV 
Digital. Sendo assim, serão abordadas a seguir algumas noções 
sobre o assunto. 

3. Usabilidade 
A Usabilidade pode ser definida como a facilidade de uso de um 
produto. No caso da TV Digital, quanto mais fácil for para o 
usuário poder interagir com este novo padrão, melhor. A 
usabilidade pode definir o sucesso ou fracasso de projetos como a 
implantação da interatividade na televisão e a consequente 
inclusão digital. 

Os aplicativos desenvolvidos devem enfatizar a usabilidade, pois 
os mesmos serão utilizados por pessoas das mais diferentes 
classes, idades e culturas. Os testes com diferentes perfis de 
usuários são de extrema importância aos desenvolvedores, já que 
é assim que eles obterão um feedback antes mesmo de uma 
aplicação ser lançada ao ar por uma emissora. 
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No intuito de encorajar o uso e a interação do te
interface deve apresentar poucas informações, 
organizadas de forma a facilitar sua compreensã
informações não estejam claras o suficiente, usuário
saber como proceder, ou podem também ignorar 
preciso ter em mente também que muitos telespecta
estarem acostumados com a ideia de interagir com a
podem optar por não fazê-lo, por possuir algum tip
relação ao mesmo. 

Um estudo da referência [4] [5] demonstra um pouc
usuários da TV Digital: “Pesquisas realizadas com
ingleses revela que o público ‘atual’ e ‘provável
jovens de classe A e B, tendo acesso à Inte
computador. Muitos entre os ‘possíveis’ e ‘improv
TV interativa como algo muito caro e complicado
investir seu tempo para aprender a usar um sistem
leem manuais. Este público é composto por pesso
(com idade maior do que 55 anos), de classe meno
sem crianças ou adolescentes em casa e portadores
de necessidade especial. Por outro lado, as 
possibilidades de melhoria de qualidade de vida e
social que a TV interativa poderia trazer para este 
são evidentes. Afora a questão econômica, uma b
poderia atrair pessoas que se beneficiariam co
tecnologia”.  

Como se pode perceber, os tópicos citados como
cartilha, repercute as teorias descritas por Nielse
define a usabilidade a partir de cinco atributo
Learnabilty (facilidade de aprendizagem
Memorability (facilidade de relembrar), Recuperaç
Satisfação Subjetiva. Todas essas características 
para que a interatividade em aplicativos televisi
êxito com os usuários. Estes tópicos também s
trabalho de [7], onde são estabelecidos os 
Interatividade e Usabilidade, passa-se agora para 
desenvolvimento.   

4. Desenvolvimento 
O grupo de pesquisa elaborou mockups em imagen
que seriam desenvolvidas e utilizadas nos Testes d
Essas aplicações, chamadas aqui de “Aplicação A”
B”, tratam de um mesmo assunto, mas foram dese
interfaces distintas.  

A “Aplicação A” tem o menu interativo na par
informações aparecem sobrepostas ao filme e a na
menus é através dos botões coloridos do contro
verde, amarelo, azul). Quando a interatividade é
menus não são mais mostrador e não ocorre nenhum
tamanho (redimensionamento) do programa send
Uma tela da Aplicação A pode ser vista na Figura 1

A “Aplicação B” possui por característica a navega
teclas direcionais do controle e, quando é
interatividade, a tela do filme é redimensionada 
espaço de ¼ da tela total, sendo posicionada no 
direito da tela. Os menus são exibidos no lado sup
e o conteúdo na parte inferior da tela. Ao encerrar a
a tela do filme retorna ao seu tamanho origina
mostradas no decorrer da execução da Aplicação po
Figura 2. 

teração do telespectador, a 
 que devem estar 

 compreensão. Caso estas 
iente, usuários poderão não 
bém ignorar a interação. É 
tos telespectadores, por não 
teragir com a programação, 
uir algum tipo de receio em 

stra um pouco dos perfis de 
ealizadas com espectadores 

provável’ composto por 
cesso à Internet e a um 

improváveis’ veem a 
 complicado e não querem 
ar um sistema e raramente 
to por pessoas mais velhas 

e classe menos favorecidas, 
 e portadores de algum tipo 
 lado, as vantagens ou 
de de vida e de integração 
er para este tipo de público 
mica, uma boa usabilidade 
eficiariam com esta nova 

citados como premissas na 
s por Nielsen [6], onde se 
nco atributos, sendo eles: 
rendizagem), Eficiência, 
r), Recuperação de Erros e 
racterísticas são essenciais 
tivos televisivos obtenham 
s também são citados no 
lecidos os conceitos de 
 agora para a descrição do 

em imagens de aplicações 
 nos Testes de Usabilidade. 
Aplicação A” e “Aplicação 
s foram desenvolvidas com 

ativo na parte inferior, as 
 filme e a navegação pelos 
os do controle (vermelho, 
ratividade é encerrada, os 
corre nenhuma alteração no 
ograma sendo transmitido. 
a na Figura 1. 

tica a navegação através das 
 quando é acessada a 
mensionada para ocupar o 
icionada no canto superior 
 no lado superior esquerdo, 
o encerrar a interatividade, 

anho original. A interface 
 Aplicação pode ser vista na 

O grupo de pesquisa percebeu a falta de a
aberta que gere informações sobre filmes
exibidos. Tendo essa percepção como p
um aplicativo com essas informações, dur
ou antes do mesmo. O menu seria comp
ver a sinopse do filme, informações sobre
ainda um sistema de avaliação baseado e
pelos próprios espectadores ao fim da ex
espectador poderia acessar esse conteúd
filme, ou quando um comercial fosse exib
do filme em algum canal. O menu poderi
qualquer momento durante estes eventos, 
pois a tela com a exibição do filme/com
na tela. 

Figura 1. Tela com o menu interati

Figura 2. Tela com o menu interati
O primeiro passo do projeto para es
propostas de interfaces (protótipos) e
encontrar a que fosse mais fácil utilizar
interfaces foram desenhadas por 
MockupCreator. 

Como a aplicação possuía em seu projeto 
as avaliações do filme, foi necessário cr
onde essas notas estariam armazenadas. 
valores para que a aplicação possa calcula

Após estas etapas, foi escolhido o filme q
referência, e a partir dele, inseridas inform
à aplicação. Por fim, desenvolveu-se o có
foi a tarefa que mais ocupou tempo para 
era necessário o constante teste dess
computador quanto no Set-Top Box (STB

Visto isso, a seguir serão descritos os Test

u a falta de aplicativos na TV Digital 
 sobre filmes em exibição ou a serem 
ção como premissa, desenvolveu-se 
rmações, durante a exibição do filme 

u seria composto por elementos para 
mações sobre elenco e realizadores, e 
ão baseado em notas dadas ao filme 
ao fim da exibição de cada filme. O 
esse conteúdo durante a exibição do 
ial fosse exibido referente à exibição 
 menu poderia ser aberto e fechado a 
stes eventos, e não iria interrompê-los 
o filme/comercial ainda ficaria ativa 

 
interativo da Aplicação A 

 
enu interativo da Aplicação B 

jeto para este aplicativo foi gerar 
rotótipos) e discuti-las a fim de 

l utilizar pelos espectadores. As 
adas por meio do software 

 seu projeto uma área para visualizar 
necessário criar um banco de dados 

zenadas. Foram inseridos alguns 
possa calcular a média das notas. 

ido o filme que seria utilizado como 
seridas informações que eram viáveis 

se o código. Este, por sua vez, 
 tempo para ser concluída, visto que 

e teste dessa aplicação, tanto no 
STB). 

os Testes de Usabilidade. 
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5. Testes de Usabilidade 
Para que os Testes de Usabilidade pudessem simular uma situação 
plausível, foi necessário um estudo sobre como realizar a 
transmissão de um vídeo (streaming) para rodar junto ao STB 
com a aplicação. Com o auxílio do suporte da empresa da qual foi 
adquirido o STB, foi possível concluir esta tarefa.  

A utilização de dois aplicativos nos Testes de Usabilidade tem por 
objetivo ver com qual das duas formas de interatividade as 
pessoas tem maior facilidade de uso, além de poder ver se as 
aplicações desenvolvidas pelo grupo serão aceitas pelas pessoas. 

Para a realização dos Testes de Usabilidade, os pesquisadores 
selecionaram os diferentes perfis de usuários a serem 
entrevistados, proposto por [8]. Estes perfis estão divididos em 7 
grupos, e os testes foram realizados com 2 pessoas de cada grupo, 
totalizando 14 participantes. Os testes foram filmados e os dados 
registrados em formulários. Pode-se visualizar na Tabela 1 uma 
descrição dos grupos de perfis utilizados como referência nos 
testes. Dentre os voluntários encontram-se alunos da instituição 
que se disponibilizaram a participar. A seguir, faz-se um breve 
relato das observações na realização dos Testes de Usabilidade.  

A primeira pergunta realizada no começo dos testes era se a 
pessoa já teve algum contato com a TV Digital. Do total, 4 
pessoas já tiveram e 10 pessoas nunca tiveram contato com a TV 
Digital. Na Figura 3 é possível visualizar a Porcentagem de 
pessoas entrevistadas que já tiveram contato com TV Digital. 

 
Figura 4. Porcentagem de pessoas que 

já tiveram contato com TV Digital  
 
Tabela 1. Descrição dos perfis dos Testes de Usabilidade 

 

Das 14 pessoas entrevistadas, 2 desistiram do teste antes de 
completar a primeira tarefa da primeira aplicação. Estes 
participantes (pertencentes aos grupos ‘Mãe Ocupada’ e ‘Idoso’) 
alegaram que, por não terem muita familiaridade com tecnologia, 
acharam extremamente difícil descobrir como solucionar as 
tarefas. 

Na Tabela 1 fez-se uma breve descrição dos perfis dos Testes de 
Usabilidade efetuados.  

Dos 12 participantes que concluíram as tarefas, todos disseram 
que acessariam a interatividade durante uma programação, e 
alguns recomendaram que ocorreria uma facilidade maior na 
interação, caso fosse informado na tela como fazer o acesso à 
interatividade, pois as instruções exibidas na tela não eram 
suficientes para a realização das tarefas.  

De acordo com os dados apresentados na Figura 5, percebe-se que 
os perfis Idoso (ID) e Adulto Conectado (AC), foram os que 
demonstraram menor dificuldade para a realização das tarefas, 
visto que conseguiram executá-las em menor número de 
tentativas, lembrando que um dos participantes do perfil ID 
desistiu do teste. Os grupo de Meia Idade com Ajuda (MI), 
Juvenil (JU) e Pai/Mãe de Família (PM), demonstraram uma 
maior dificuldade para realizar as tarefas da Aplicação A, sendo 
que houve várias tentativas até que conseguissem concluir a 
tarefa. O perfil MI, em especial, resultou na maior média de 
número de tentativas referentes a aplicação B. Em um estudo 
geral dos perfis, constatou-se que a maior dificuldade para a 
conclusão das tarefas, foi na aplicação A. 

  
Figura 5. Média de número de tentativas 

Baseado no feedback recebido durante os testes e nas observações 
feitas pelo grupo, foi possível constatar que: 

• Alguns dos participantes que estão familiarizados com diferentes 
dispositivos e com novas tecnologias, ou que já conheciam a TV 
Digital, não tiveram dificuldades para interagir com a aplicação; 

• Os participantes, em sua maioria, não perceberam as instruções 
que eram exibidas na tela no momento em que acessavam a 
interatividade; 

• A grande maioria dos participantes não conseguiu conectar a 
informação do botão vermelho que era mostrado na tela com o 
botão vermelho do controle remoto. Por esse motivo, os 
participantes sugeriram que fosse deixado mais evidente na tela 
o botão que deve ser pressionado para acessar a interatividade; 

• Em 14% dos casos, o participante acidentalmente desligou o 
STB enquanto pressionava as teclas do controle para tentar 
acessar a interatividade (tecla vermelha); 

29
71

Sim
Não

Sim Não

Nome Descrição 

Juvenil 
(JU) 

- Criança ou adolescente 
- Não encontra dificuldades ao interagir com aplicativos. 

Torcedor 
Antenado 

(TA) 

- Adulto(a); 
- Boa familiaridade com tecnologia; 
- Interesse específico em esportes. 

Pai/Mãe 
de Família 

(PM) 

- Adulto(a); 
- Familiaridade médio-baixa com tecnologia; 
- Interesse específico em programas pré-definidos. 

Mãe 
Ocupada 

(MO) 

- Adulta, sexo feminino; 
- Indiferença com tecnologia; 
- Atenção dispersa entre muitas atividades 

Adulto 
Conectado 

(AC) 

- Adulto(a); 
- Boa familiaridade com tecnologia; 
- Assiste televisão sempre que possível 

Meia 
Idade com 
Ajuda (MI) 

- Adulto(a) acima de 50 anos; 
- Geralmente necessita de óculos para curta distância; 
- Pouca familiaridade com tecnologia e pede ajuda. 

Idoso (ID) 
- Adulto(a), acima de 60 anos; 
- Assiste muita televisão e não gosta de tecnologia; 
- Tende não interagir com a televisão. 
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• Um dos participantes possuía dificuldade em enxergar certas 
cores devido ao Daltonismo (Acromatopsia), então a navegação 
por cores dificultou a realização dos testes; 

• Ao acessar a Aplicação B, os participantes não tinham a mesma 
dificuldade apresentada ao acessar a Aplicação A, mostrando 
que já formaram uma ideia sobre como proceder com a 
interação; 

• Um dos participantes do perfil MO testou a grande maioria dos 
botões do controle remoto, mas teve receio de pressionar o botão 
vermelho, pois achava que iria desligar o aparelho. 

Ao final de cada teste, o participante deveria decidir qual das duas 
aplicações ele preferiu utilizar. Baseado nos dados coletados, 
percebe-se que metade dos entrevistados preferiram a aplicação B, 
onde a navegação se faz pelas teclas direcionais do controle 
remoto, além de se assemelhar ao modelo tradicional de 
navegação na TV.  

Apresenta-se a seguir a conclusão desta pesquisa. 

    
Figura 6. Preferência de Aplicação pelos entrevistados 

 

6. Conclusão 
Pode-se concluir que é preciso desenvolver uma forma mais 
detalhada de exibir na tela as instruções de interatividade de 
ambas as aplicações. Como pode ser constatado, a maioria dos 
entrevistados acharam melhor a navegação por meio das teclas 
direcionais do controle. Com isso, também é possível constatar 
que existem pessoas que possuem a concepção tradicional de 
navegação na televisão, que é por meio dessas teclas direcionais. 

Estes Testes de Usabilidade serviram para perceber que os 
desenvolvedores devem estudar alternativas na forma que irão 
desenvolver as aplicações. Devem deixar as instruções e formas 
de interação claras e levar em consideração os diferentes tipos de 
perfil que poderão interagir com essas aplicações, aumentando sua 
Usabilidade.   
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ABSTRACT 
Based on low achievers in reading that high school students has 
shown in recent years, we developed a research that explores 
digital games as learning objects to promote interest in Brazilian 
literature, it also helps in the developing their literacy. The 
survey is process by bibliographic review, analyzes 
quantitative/qualitative, forming study groups with secondary 
students enrolled in technical education institutions and 
technology and the creation of a discussion forum hosted in an 
important social network. Our proposal builds on the concepts of 
in studies on the social formation of the mind, and the concept 
of zone of proximal development. Systems of rules, gameplay 
and aesthetic dimension of the game will be covered as 
differential motivational student/reader. 
RESUMO 
Baseando-se na dificuldade de leitura que alunos do ensino 
médio vem apresentando nos últimos anos, desenvolveu-se uma 
pesquisa que explora os jogos digitais como objetos de 
aprendizagem motivadores do interesse pela literatura brasileira, 
auxiliando também no desenvolvimento de seu letramento. A 
pesquisa dá-se por revisão bibliográfica, análises 
quanti/qualitativas, a formação de grupos de estudo com alunos 
de nível médio matriculados em instituições de ensino técnico e 
tecnológico e a criação de um fórum de discussão 
disponibilizado em uma importante rede social. Nossa proposta 
apoia-se em estudos sobre a formação social da mente e no 
conceito de zona de desenvolvimento proximal. Os sistemas de 
regras, a jogabilidade e a dimensão estética do jogo serão 
abordados como diferenciais motivacionais do aluno/leitor. 

Categories and Subject Descriptors 
I.2.6. [Learning]: Knowledge acquisition, J.4. [Social and 
Behavioral Sciences]: Psychology, J.5. [Arts and 
Humanities]: Fine arts, Literature, K.3.2. [Computer and 
Information Science Education]: Literacy, K.8.0. [General]: 
Games. 

General Terms 
New trends in learning with digital technology [game-based 
learning], but includes e-learning and e-inclusion. 

Keywords 
Literature, literacy, video games, learning objects, learning and 
aesthetic. 

Palavras-chave 
Literatura, letramento, jogos digitais, objetos de aprendizagem, 
ensino e estética. 

1. INTRODUÇÃO 
O Anuário Brasileiro de Educação Básica 2012, informa que 
51,4% dos alunos de escola pública não obteve conhecimentos 
suficientes em leitura na Prova ABC. Aponta-se ainda que, 
concluída a Educação Básica, menos de 30% dos estudantes no 

Brasil domina o conteúdo esperado em Língua Portuguesa. 
Entre 15 e 24 anos de idade, o analfabetismo funcional é de 
15%, algo cada vez mais perceptível, mesmo entre os com maior 
acesso à informação. Apesar dos avanços em leitura alcançados 
no Brasil nos últimos anos, continuamos no final da lista entre 
os países com melhor desempenho em leitura. A capacidade de 
compreender o que foi lido relaciona-se com independência e 
desenvolvimento para o indivíduo e para a sociedade. Aquele 
que compreende o que lê insere-se em seu tempo, decidindo seu 
agir conforme sua interpretação de mundo. Destarte, a proposta 
de novas metodologias pedagógicas instigando práticas de 
leitura entre os jovens torna-se extremamente necessária. Nisso 
se insere o jogo digital a ser desenvolvido por nossa pesquisa, 
uma vez que se objetiva lograr uma ferramenta de 
aperfeiçoamento do letramento do aluno e como motivador do 
interesse pela leitura de obras de nosso sistema literário. 

2. LETRAMENTO E JOGOS DIGITAIS 
Alfabetizar é adquirir conhecimento sobre o uso do código da 
língua escrita. Letramento é um fenômeno sócio-político na 
inserção do indivíduo na sociedade, usando a língua escrita e 
falada como instrumento de cidadania [6], [7] e [8]. A 
linguagem é um elemento complementar e fundamental na 
constituição humana [9]. É com ela que construímos sistemas de 
signos ao longo da história humana, formando elos sociais com 
outros elementos de nosso grupo e com o mundo no qual nos 
inserimos. A linguagem é um mediador simbólico portador e 
transmissor de conceitos e meio pelo qual se possibilita o 
desenvolvimento dos processos psicológicos decorrentes da 
cultura. Existe uma continuidade entre diversas atividades (os 
gestos, as imagens e os jogos, ou brinquedos), contribuindo para 
o desenvolvimento de representações simbólicas[6]. Essas 
atividades articuladas proporcionam a aquisição do aprendizado 
na linguagem escrita. O termo “brinquedo” em [6], refere-se ao 
ato de jogar como ambiente no qual o aprendiz exercita 
capacidades de representação em motivações internas que atuam 
numa esfera cognitiva. O letramento, como processo na 
linguagem, implica em desenvolvimento cognitivo e emprega 
práticas sociais usando a escrita para atingir essa meta [6]. 
Assim, desenvolver o letramento através dos jogos guarda 
relação com o modelo previsto por [9], quando enfatiza a 
importância da leitura e da escrita como veículo potencial do 
desenvolvimento cognitivo das capacidades cerebrais superiores.   

Para [9], existem três níveis de desenvolvimento: o primeiro é o 
real, relacionado com as capacidades ou funções já apreendidas. 
O desenvolvimento real compreende ações ou raciocínios 
gerenciados e produzidos naturalmente, sem a necessidade de 
assistência por parte de um tutor. O segundo nível de 
desenvolvimento é o potencial, que se relaciona com as 
capacidades potenciais que o indivíduo pode realizar mediante  
o acompanhamento tutorial, do diálogo, da imitação, da leitura e 
da observação visual ou discursiva sobre um conhecimento. O 
terceiro nível é o processo de consolidação do desenvolvimento 
potencial em desenvolvimento real, o que ficou conhecido como 
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zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Os seres humanos 
criam instrumentos e sistemas de signos cujo uso permite 
transformar e conhecer seu próprio mundo, comunicar 
experiências e desenvolver novas funções psicológicas [9]. Esse 
processo ocorre pelo diálogo e interação sociais. Para [9], a 
aprendizagem ocorre em todos os espaços concebíveis, indo 
muito além da esfera escolar. [6] observa que o modelo de 
ensino de língua portuguesa e literatura provoca o bloqueio do 
desenvolvimento da ZDP em alunos do ensino público e privado 
em nosso país. Os livros didáticos e de literatura passam a ser 
encarados pelo aluno apenas como fontes de informação e não 
como fontes de uma leitura curiosa e prazerosa. Com relação à 
curiosidade e ao prazer, [6], aponta que é necessário trabalhar 
com o aluno dois aspectos fundamentais: a afetividade e a 
valoração. Para a autora, esses dois fatores determinam a 
qualidade da interação do aluno com a escrita e com seu mundo. 
A autora aborda o termo “afetividade” como uma relação de 
confiança entre o aluno e o professor e entre o aluno e o 
conhecimento a ser aprendido. O aluno deve perceber o valor da 
escrita em sua formação. A autora sugere que sem a valoração 
do objeto a ser aprendido não ocorre a aprendizagem. É verdade 
que o Prazer identificado em Vigotsky e que o Afeto em Freire, 
proporcionam condições favoráveis ao aprendizado, mas se o 
aluno não perceber o valor do que será aprendido, a 
aprendizagem não ocorrerá, por melhores que sejam as 
condições apresentadas pelo objeto de aprendizagem construído. 
A autora sustenta que é necessário reverter essa tendência com 
métodos de ensino que sejam capazes de engajar novos leitores. 
Por outro lado, como a própria autora observa, o aluno da rede 
pública, via de regra, não possui familiaridade com a linguagem 
encontrada em livros que pertençam ao nosso sistema literário, 
em geral, mais próximos ou pertencentes à língua culta. Nesse 
sentido, talvez um jogo que apresente uma temática baseada na 
complexidade de uma obra de nosso sistema literário também 
encontre a mesma barreira de entendimento, não provocando no 
aluno o engajamento esperado. Em seu trabalho, a autora 
desenvolve a questão da barreira da linguagem e procura 
apresentar um método próprio que viabilize a aproximação desse 
aluno com a leitura. O método de [6] envolve uma apresentação 
pré-textual dos textos a serem lidos pelos alunos através de 
oficinas, práticas em grupo, discussões e a apresentação das 
histórias em momentos que antecedem a leitura do texto 
propriamente dito. Pretendemos seguir o caminho proposto por 
[6], com a aplicação dos jogos digitais como um recurso 
complementar, capaz de reduzir a rejeição ao livro ao amplificar 
o contato prévio com o universo literário, traduzindo-o de forma 
imersiva e lúdica para o aluno da escola pública. E é nesse 
sentido que este projeto envolve a relação entre letramento e 
jogos digitais. Através da exploração do ambiente de jogo, o 
jogador vivencia situações presentes no contexto da obra 
literária na qual o jogo se baseia, se insere na história e nas 
relações entre os personagem. Após da experiência de jogo, o 
aluno é conduzido a uma fase de reflexão e de comparação entre 
os resultados do jogo e os contextos reais da história presente na 
obra. É aí que se insere a figura do professor como mediador de 
tais relações: a experiência de jogo, o contexto original da obra 
literária e as relações e implicações na vida do aluno. 

3. LEVANTAMENTO DE DADOS E 
RESULTADOS PRELIMINARES 
O levantamento de dados realizado consistiu em quatro frentes 
principais: pesquisa bibliográfica em artigos, trabalhos 
científicos, livros, revistas na área de jogos digitais e sites 
dedicados a análise, divulgação e avaliação do mercado de 

jogos; a análise do mercado norte-americano de jogos digitais 
através do anuário [3]; a organização de grupos de estudo que 
fornecessem dados quantitativos e qualitativos a partir da 
experiência com jogos digitais já existentes; e a criação de 
fórum de discussão que permitisse conhecer melhor o perfil do 
jogador brasileiro. Na leitura da bibliografia, houve indicação 
consistente sobre a influência que uma estética sofisticada 
imprimia no sucesso de um jogo digital. O cruzamento de dados 
fornecido pelo anuário [3] entre os anos de 2008 e 2011, 
também confirma tal hipótese. Nesse sentido, o sucesso do jogo 
a ser desenvolvido parece vinculado do emprego de uma 
dimensão estética sofisticada também. Já a revisão bibliográfica 
sobre a teoria dos jogos sustenta que o sucesso de um jogo 
depende mais da qualidade de seu sistema de regras e de sua 
jogabilidade. O confronto dessas perspectivas exigiu investigar 
como se comporta o público de nosso objeto de pesquisa.  

Durante a pesquisa, procuramos identificar se havia algum jogo 
no mercado comercial ou educacional com uma proposta 
semelhante à que pretendemos desenvolver e que pudesse servir-
nos de parâmetro. No levantamento de dados realizado, 
identificamos o recente lançamento (2013) de um projeto de 
jogos para dispositivos móveis desenvolvido por uma grande 
empresa de telefonia. A proposta desses jogos (Figura 1.), é 
fazer com que os usuários tenham contato com obras do sistema 
literário brasileiro - algo muito próximo ao que estamos 
propondo.  Também identificamos dois jogos, premiados nos 
últimos anos, com uma proposta de narrativa histórica que, 
acreditamos, possam servir como modelo no desenvolvimento 
de nosso jogo (Figura 2. e Figura 3.). Em um segundo momento, 
procuramos identificar e mapear o comportamento do perfil de 
usuários de jogos digitais no Brasil. Para avaliar os jogos 
educacionais desenvolvidos para dispositivos móveis organizou-
se um grupo de estudo com 20 alunos de ensino médio de uma 
escola da rede de ensino federal no Rio Grande do Sul. Os jogos 
foram apresentados para os participantes desse grupo que, após 
uma fase de imersão nos jogos, responderam a um questionário 
para conhecer as impressões desses voluntários sobre os jogos 
apresentados. Para avaliar os jogos digitais educacionais com 
narrativa histórica, organizou-se outro grupo de estudos na 
mesma instituição de ensino, desta vez, com 46 alunos. O grupo 
passou por uma fase de imersão nos jogos e responderam a um 
questionário para identificar a eficiência desses jogos quanto ao 
engajamento dos alunos na busca por mais informações sobre os 
aspectos históricos apresentados pelos jogos, além de avaliar a 
qualidade do conhecimento apreendido. Para obter informações 
sobre o perfil do jogador brasileiro, foi desenvolvido um fórum 
de discussão disponibilizado on-line em uma das maiores redes 
sociais no Brasil. Neste fórum, disponibilizou-se uma enquete 
composta por 13 perguntas com caráter quantitativo e 
qualitativo. O fórum é aberto à adesão de novos participantes e, 
atualmente, é composto por 550 membros, em sua maioria dos 
estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os 
participantes podem selecionar os itens desejados nas respostas 
que preferirem participar e contribuir com comentários e/ou 
testemunhos pessoais, narrando suas experiências de jogo e 
preferências com relação a gêneros de jogo, ou qualquer outro 
assunto relacionado a jogos digitais. A partir dos dados obtidos 
nestas três frentes elaborou-se uma síntese de diretrizes que 
auxiliarão no desenvolvimento do jogo digital educacional 
proposto: 

• Jogos digitais não precisam possuir qualidade 
cinematográfica para provocar interesse e entretenimento 
lúdico. 
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• Jogo de apontar e clicar não é menos atraentes que jogos de 
ação/aventura, desde que ofereça experiência de exploração 
ambiental e estimulem o pensamento lógico do jogador. 

• Jogos com histórias envolventes, interessantes e que 
possuam personagens cativantes podem oferecer qualidade 
gráfica menos refinada sem prejuízos na imersão do jogador. 

• Jogos combinando narrativa envolvente, conteúdo histórico, 
raciocínio lógico, exploração de terreno e resolução de 
problemas despertam o interesse em se aprofundar em 
leituras complementares para melhorar sua performance de 
jogo.  

• Jogos com maior grau de liberdade no movimento do 
personagem geram maior interesse no jogador. 

• Jogos em 3D são mais atraentes que jogos em 2D, porém a 
diferença não se mostrou significativa. 

• O realismo gráfico não foi considerado importante, mas a 
verossimilhança sim. Por exemplo, se existe um obstáculo 
físico, ele deve impedir o avanço do movimento do 
personagem, como no universo real – salvo se o personagem 
possua poderes mágicos previstos nas regras do jogo.  

• Quantidade excessiva de texto, no jogo, pode provocar 
rejeição deste pelo jogador. 

• Legendas, quadros informativos e mapas de localização 
aumentam o conforto do jogador e reduzem a rejeição ao 
jogo. 

• Erros de programação e déficit de processamento que 
provoquem o travamento das máquinas durante a 
experiência de jogo aumentam o grau de rejeição por parte 
do jogador. 

• O projeto deve contemplar um equilíbrio ideal entre  
capacidade de exploração do ambiente de jogo, qualidade 
gráfico/sonora dos cenários, capacidades de mobilidade do 
personagem e capacidade de processamento do computador.  

• O jogo deve permitir salvar fases para reinício futuro a partir 
do ponto de interrupção.  

4. ESTÁGIO ATUAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO JOGO 
O projeto encontra-se em desenvolvimento, com elaboração dos 
fluxogramas das fases e das cenas, refinamento das missões de 
jogo e árvore de decisão, finalização dos cenários e modelagem 
dos personagens. Verificamos a necessidade de identificar 
fundamentação técnica e teórica viabilizando o projeto. Para os 
sistemas de regra e qualificação de gênero, elaboração da 
história e narrativa, mecânicas de jogo e jogabilidade, utilizamos 
diretrizes apresentados por [2], [4] e [5]. Para o projeto dos 
personagens e para o desenvolvimento do storyboard das cenas, 
utilizamos os modelos propostos por [2]. O roteiro do jogo foi 
baseado nos modelos propostos por [2] e [4]. O design do jogo e 
os aspectos estéticos tiveram como base os autores [5] e [1].  

A obra literária escolhida para o projeto foi Vidas Secas, de 
Graciliano Ramos, pois o texto apresenta duas características 
importantes: embora a história apresente as desventuras de uma 
família no sertão, a grande questão do texto é refletir sobre a 
importância da cultura e do letramento; além disso, a forma de 
escrita dos capítulos não exige uma leitura linear. O leitor pode 
escolher qualquer capítulo, sem comprometer o entendimento da 

obra. Isso contribuiu na elaboração do roteiro do jogo. A 
limitação do tempo, equipe e recursos financeiros, além das 
características dos equipamentos de instalação do jogo, forçou o 
desenvolvimento para a plataforma MS Windows. Também 
reduzimos as exigências de processamento, abdicando do uso de 
ambiente 3D real. Em vez disso, o espaço tridimensional foi 
simulado em vídeo, rodando no formato SWF. Essa opção 
favoreceu a apresentação de gráficos mais ricos sem 
comprometer performance. O jogo não será multiusuário, mas 
conterá elementos comuns a diversos gêneros, como 
características de ação/aventura, tiro, perspectiva em primeira e 
em terceira pessoa, exploração de cenários e resolução de 
problemas, entre outras características. Todos os elementos de 
cena foram modelados nos softwares 3D Max 2014, da 
Autodesk (cenários, relevo, casas, mobiliário e elementos de 
cena – Figuras 5, 6, 7 e 8) e Sculptris, da Pixologic (elementos 
orgânicos como vegetação, carcaças e ossadas – Figura 4.). 
Personagens, indumentária e animais estão sendo modelados no 
software Poser Pro 2014. Para simular uma navegação 
tridimensional foram definidas duas modalidades de caminhada 
para o personagem Fabiano (protagonista): a visão em 1ª pessoa 
nas caminhadas externas pelas ruas da cidade e pelas veredas do 
sertão, e a visão isométrica em 3ª pessoa nas cenas internas. O 
autor dá poucas pistas sobre a localização da cidade. Fabiano é 
ruivo e de olhos claros, a região é árida, e sabemos que a história 
se passa no Natal. Optamos pelo sertão pernambucano, em 
função da colonização holandesa e pelos períodos de estiagem 
mais intensos, numa região distante de rios perenes. Explorando 
o estado com o Google Earth, elegemos a cidade de São Pedro 
do Cordeiro como modelo para o projeto da cidade fictícia na 
história. O software 3D Max permitiu definir latitude, longitude 
e data para um posicionamento solar mais próximo de como 
seria no ambiente descrito por Graciliano. 

 
Figura 1.  Tela do jogo O Cortiço.  

 
Figura 2.  Arte e interface do jogo Búzios 
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Figura 3.  Arte e interface do jogo Tríade 

 
Figura 4.  Modelagem orgânica para o cenário do jogo  

 

 
Figura 5.  Modelagem do cenário do jogo  

 
Figura 6.  Perspectiva superior da praça da igreja  

 

 
Figura 7.  Praça e igreja modeladas para o jogo proposto 

 
Figura 8.  Rua da cidade modelada para o jogo proposto 
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ABSTRACT 
Anthropogenic activities in Amazonia and the lack of public 
awareness endanger the flora and fauna, ancient Amazonian 
richness. Furthermore, there is the degradation also of the tourist 
attractions in the region. The environmental education proposes to 
reach all citizens through a participatory-permanent pedagogical 
process trying to include in them a critical awareness of 
environmental issues. This paper presents the development of 
"TerraEdu: 3D Serious Game" that intends to be an auxiliary tool 
in the process of Environmental Education for Elementary School, 
within the turistic context of Fauna and Flora of the State of 
Roraima. Hopefully, within a constructionist and humanist 
pedagogical approach, contribute to environmental education in a 
fun and interactive manner. Note also that, because of their 
construction, the game can be used by students in PC, video game 
consoles or mobile devices.  

KEYWORDS 
Environmental Education, Serious Game, Turism, Fauna, Flora, 
Amazonia. 

RESUMO 
Atividades antrópicas na Amazônia e a falta de conscientização da 
população põem em risco a fauna e a flora, riquezas amazônicas 
milenares. Além disso, tem-se a degradação, também, dos pontos 
turísticos da região. A educação ambiental propõe atingir todos os 
cidadãos, através de um processo pedagógico participativo-
permanente procurando incluir uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental. Este artigo apresenta o desenvolvimento 
do TerraEdu: Serious Game 3D que tem por objetivo ser uma 
ferramenta auxiliar no processo de Educação Ambiental, para o 
Ensino Fundamental, dentro do contexto Turístico, da Fauna e 
Flora do Estado de Roraima. Esperamos, dentro de uma 

abordagem pedagógica construcionista e humanista, contribuir 
com a educação ambiental de forma lúdica e interativa. Destaca-se 
ainda que, por conta de suas características construtivas, o jogo 
poderá ser utilizado pelos alunos tanto em PC, quanto em 
consoles de videogame ou dispositivos móveis. 

PALAVRAS-CHAVE 
Educação Ambiental, Serious Game, Turismo, Fauna, Flora, 
Amazônia. 

1. INTRODUÇÃO 
De acordo com Krukemberghe (2012), os problemas ambientais 
no Brasil estão relacionados com a degradação da diversidade 
biológica desde a época dos colonizadores, com a extração de pau 
Brasil, cana, café e ouro. Os maiores problemas da degradação, 
atualmente, são: o crescimento populacional para dar lugar a 
novas áreas urbanas criando a necessidade de novos loteamentos; 
as atividades de desmatamento; extravio de madeiras; a gestão 
inadequada da sociedade com lixo doméstico; e emissões de gases 
nocivos das indústrias de países desenvolvidos (ONU 2012). O 
contrabando ambiental e comércio ilegal de madeiras, garimpo e 
contrabando de animais são os problemas de maior ocorrência, 
não apenas no Estado de Roraima, mas em toda a Região 
Amazônica (Falcão et al. 2003; Silva 2007; Tavares 2010). 
Portanto, deve-se cuidar, para que o uso econômico dos bens da 
Terra pelos seres humanos tenha caráter de conservação, isto é, 
que gere o menor impacto possível e respeite as condições de 
máxima renovabilidade dos recursos (Araújo et al. 2006; Hidalgo 
e Prestes 2012). 

A educação ambiental se constitui numa forma abrangente de 
educação, que propõe atingir todos os cidadãos, através de um 
processo pedagógico participativo permanente procurando incluir 
uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, 
trabalhando projetos que venham desenvolver um conhecimento 
voltado para preservação e o uso sustentável dos recursos naturais, 
porém a educação sozinha não é suficiente para a mudança do 
mundo, todavia, é um forte contribuinte para que tal mudança 
ocorra (Marcatto 2002; Hungerford 2009). 

Professores podem se utilizar dos jogos digitais como forma de 
contribuir ao desenvolvimento de raciocínios dedutivos, 
memorização e resolução de problemas importantes para 
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aprendizagem (Kirriemuir e Mcfarlane 2004; Bala
Wilson 2006; Couto e Matsuguma 2012; Danta
Felicia 2009; Ghensev 2010). Aplicações que comb
de aulas, ensino, formação, comunicação e inform
elemento de entretenimento derivados de v
denominados Serious Games e ao oferecer esta c
programas visam a tornar os conteúdos à prática u
em algo agradável (jogo) (Falkembach 2012; D
Fabricatore 2000; Mitchell e Savill-Smith 2004; H
2012).  

Neste artigo ilustramos, com base no exposto, o de
do TerraEdu: Serious Game 3D que tem por ob
ferramenta auxiliar no processo de Educação Am
Ensino Fundamental, dentro do contexto Turístic
Flora do Estado de Roraima. 

2. DESENVOLVIMENTO DO JOG
O Jogo TerraEdu foi concebido como um jogo do 
Game para ser aplicado dentro do contexto 
Ambiental para adolescentes do 6º e 7º ano
Fundamental de escolas públicas, com faixa etária
anos. O mesmo está relacionado a uma proposta ed
à utilização das abordagens pedagógicas con
humanista, tendo o jogo digital como uma ferrame
no processo de ensino-aprendizagem, porém com 
incentivando os discentes a sentirem prazer em apr
assuntos relacionados à educação ambiental diante 
completamente dinâmico, amplo e com muitos q
em que um jogador ou vários jogadores resolvem
receber uma recompensa) para serem concluídos. 

Figura 1 – Mapa temático da região onde se passa
Jogo TerraEdu 

Inicialmente as plataformas operacionais adotadas p
pelos usuários finais, são Linux e Windows, mas 
disponibilização do jogo para outras plataformas ta
360, PlayStation 3, dispositivos móveis com An
modo de visualização gráfica adotado é 3D, com 
visões baseadas em jogos em 3ª pessoa no estilo dos
Zelda da empresa Nintendo. Considerando que o jo
uma área (Figura 1) que corresponde à região c
Estado de Roraima, temos, então, relativo as leis
existe a gravidade natural, bem como o atrito 
utilizados que, neste caso, são ordinários. De
podemos dizer que as leis da física existent
univocamente ao jogo sem alterações. 

e 2004; Balasubramanian e 
2012; Dantas et al. 2011; 
ões que combinam aspectos 
ção e informação, com um 
dos de videogames são 
erecer esta combinação, os 
s à prática utilitária (sério) 
ch 2012; De Paula 2011; 
ith 2004; Horta e Almeida 

exposto, o desenvolvimento 
 tem por objetivo ser uma 
ducação Ambiental, para o 
exto Turístico, da Fauna e 

O DO JOGO 
 um jogo do gênero Serious 
o contexto da Educação 
º e 7º anos do Ensino 
 faixa etária entre 11 e 12 
a proposta educativa aliada 
gógicas construcionista e 
 uma ferramenta de auxílio 
 porém com foco no aluno, 
razer em aprender sobre os 
iental diante de um cenário 
m muitos quests (missões 

resolvem enigmas para 
oncluídos.  

 
nde se passa a história do 

ais adotadas para utilização, 
ows, mas nada impede a 

lataformas tais como: Xbox 
veis com Android, etc. O 
 é 3D, com jogabilidade e 

o dos jogos da série 
ndo que o jogo se passa em 
e à região centro-norte do 
ativo as leis da física, que 
mo o atrito dos materiais 
inários. De outra forma, 

sica existentes aplicam-se 

3. OBJETIVOS, ENREDO E
O jogo tem como objetivo fazer com 
motive a explorar o ambiente e sinta-
quests. Assim podendo adquirir conhec
ambiental de uma forma mais interativa s
e palestras tradicionais de mera exposição

Os quests são apresentados ao longo 
história do jogo. São cinco, os quests pri
todos os pontos turísticos apresentados
Marcos; Serra do Tepequém; Monte R
Pedra Pintada; e Lago Caracaranã. (Figu
além de várias missões bônus, incluindo
Indígena Raposa e Serra do Sul dos índios

A aventura inicia na Fazenda São Marcos
sul do mapa (Figura 1), a qual é usada c
biólogos ambientais especialistas na fau
Planalto das Guianas. 

Figura 2 – Fazenda São 

Dentre os biólogos está Raoni, o prota
inicialmente recebe uma notificação origi
em cima da Serra do Tepequém (Figura
estranha de sapo que foi vista na região,
urgência no atendimento, pois uma pesso
por envenenamento ao ter contato com
disso, os moradores começaram uma caç
de erradicá-lo da região. 

 
(a) 

(c) 

Figura 3 – (a) Serra do Tepequém; (b
Pedra Pintada; (d) Lago C

ENREDO E FLUXO 
 fazer com que o aluno usuário se 

-se desafiado a concluir os 
uirir conhecimentos sobre educação 
s interativa saindo do ritmo das aulas 
ra exposição de conteúdos.  

s ao longo do desenvolvimento da 
os quests principais, que passam por 
apresentados no jogo: Fazenda São 
m; Monte Roraima (Liebert 2010); 
caranã. (Figura 2; Figura 3 a,b,c,d), 
us, incluindo uma que leva à Terra 
ul dos índios Yanomami. 

 São Marcos (Figura 2) localizada no 
usada como base de apoio para 

listas na fauna e flora da região do 

 
azenda São Marcos 

oni, o protagonista do jogo. Raoni 
originada do vilarejo situado 

uém (Figura 3a) sobre uma espécie 
ta na região, a notificação destaca a 
is uma pessoa teve que ser internada 
contato com o animal. Após saber 

ram uma caça ao sapo, com o intuito 

(b) 

(d) 

epequém; (b) Monte Roraima; (c) 
; (d) Lago Caracaranã 
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A primeira missão de Raoni é identificar a espécie d
vista no aquífero descrito na notificação e, após isso
autoridades sobre o ocorrido e tentar conscientiza
moradores da região a não matar os animais. Raoni
jipe, e carrega uma mochila com cantil de água, 
várias anotações de suas descobertas e com at
desenhados que ele usa para chegar aos locais mai
além de um GPS e uma bússola. Em alguns pontos
mapa, Raoni poderá encontrar pistas sobre três luga
na região que guardam artefatos indígenas nunca 
jogo é considerado concluído quando Raoni cum
cinco quests principais com sucesso. 

4. PERSONAGENS 
Na versão que está sendo desenvolvida existe apena
(Player Character), chamado Raoni Silva, um jove
da etnia indígena Yanomami, biólogo ambiental es
fauna e flora da região do Planalto das Guianas. Ra
região chamada Serra do Sol e desde pequeno v
florestas serem derrubadas, bem como a poluição e
causada pelo garimpo. Por preocupar-se com a na
estudar e se tornar biólogo. Deste modo, pelo seu c
muita dedicação, Raoni logo se tornou um pro
renomado na região, desde então passou a integr
elite de biólogos ambientais do Estado de Roraima.

Vale ressaltar que nosso herói é aficionado pela n
conservação dela e por onde anda (estradas, pontos
tenta convencer a todos que a natureza precisa de 
todos tem que ter responsabilidade para com ela. 
que necessário, Raoni irá fixar placas e avisos co
sobre os pontos turísticos, a conservação do local, a
da região, além de eventualmente recolher resí
pelos turistas (papel, metal, vidro e orgânicos). 

O conjunto dos NPCs (Non Player Character) ab
(sapo, cobra, tamanduá, cavalo selvagem, etc.) e 
tais como: turistas, outros biólogos, guarda-parq
autoridades, índios, garimpeiros, caminhoneiros, e
pessoas com as quais Raoni vai conversando dura
do jogo. 

5. IMPLEMENTAÇÃO 
O jogo TerraEdu está sendo desenvolvido utilizan
jogo Unity 3D v4.0. A linguagem de programaçã
construção dos scripts do ambiente está sendo a C#
do motor de jogo Unity 3D. E para confecção e m
alguns dos modelos 3D estão sendo usados os soft
v2.65 e Google SketchUp v7.1. 

Para a construção dos Modelos Digitais de Terren
dos ambientes (Monte Roraima, Pedra Pintada e T
utilizado o Global Mapper 13 juntamente com imag
Considerando a utilização da engine Unity3D, 
configurada para trabalhar com o OpenGL tanto 
operacional Windows quanto no Linux. O sistem
utilizado é o de 1ª pessoa. A câmera é controlada p
do mouse. A iluminação do ambiente é afetada a
ambiente configurada para todo o mundo virtual.
O sistema de controle baseia-se nos jogos FPS cont
como Call of Dutty, dessa forma utilizando o grup
A, S, D em conjunto com a barra de espaço
movimentos respectivamente correspondem à: pa
para os lados (A, D); para trás (S); e pular (barra d
altura de 1 metro. Destaca-se a possibilidade de uso

ar a espécie de sapo que foi 
o e, após isso, comunicar as 
 conscientizar os turistas e 

Raoni conta com um 
til de água, um mapa com 
s e com atalhos secretos 

os locais mais rapidamente, 
lguns pontos escondidos no 
bre três lugares escondidos 
enas nunca antes vistos. O 
o Raoni cumpre todos os 

existe apenas um único PC 
ilva, um jovem de 25 anos, 
 ambiental especializado na 
 Guianas. Raoni cresceu na 

queno viu muitas das 
 a poluição e contaminação 
se com a natureza, decidiu 
o, pelo seu conhecimento e 
ou um profissional muito 
sou a integrar a equipe de 
 de Roraima. 

onado pela natureza e pela 
radas, pontos turísticos), ele 
a precisa de proteção e que 
ra com ela. Assim, sempre 
 e avisos com informações 
ão do local, a fauna e a flora 
recolher resíduos deixados 

haracter) abrange animais 
em, etc.) e seres humanos 

parques, policiais, 
inhoneiros, e várias outras 
ersando durante o decorrer 

vido utilizando o motor de 
e programação utilizada na 
á sendo a C# por ser nativa 
onfecção e manipulação de 
sados os softwares Blender 

ais de Terreno (Figura 4-6) 
a Pintada e Tepequém), foi 
te com imagens de satélite.  
e Unity3D, a mesma foi 
enGL tanto na plataforma 

O sistema de câmera 
 controlada pelo movimento 
 é afetada apenas pela luz 

. 
gos FPS contemporâneos tal 
zando o grupo de teclas W, 
a de espaço, no qual os 
ondem à: para frente (W); 
ular (barra de espaço) até a 
ilidade de uso, também, das 

teclas de setas de navegação do teclado 
para a direita e para a esquerda).  
Foi utilizado o sistema de áudio 3D com
fontes de áudio (AudioSource) espalha
único ouvinte de áudio (AudioListener) qu
 

 
Figura 4 – Monte Roraima 

(Modelo Digital de Terreno) 

Figura 6 – Pedra Pintada (em proce

6. CONSIDERAÇÕES FINAI
O jogo encontra-se na versão inicial, ain
modelagens da maioria dos ambientes na
pois tais ambientes naturais não são fictíci
a máxima fidelidade os ambientes natura
disso, uma catalogação dos modelos 3
animais e plantas da região também está
jogo estiver na versão de distribuição ele
validação pedagógica rigorosa nas sal
públicas, e depois de validado e com to
corrigidas, o mesmo será disponibilizad
professores e mesmo os alunos que quiser
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ABSTRACT 
Although widely studied, the learning and teaching of basic 
scientific concepts still remains as a challenge due to the 
difficulties inherent in these processes, especially in the school´s 
context. This paper presents a research project that investigate the 
implementation of a software based in text mining and graphic 
organization of information using multimodal representations as a 
resource in promoting conceptual learning achievements. The 
study will be conducted with students from final grades of Ensino 
Fundamental level (primary school), through the application of a 
quasi-experimental design that involves pre-test and post-test 
comparison with non-equivalent control group. The theoretical 
framework underpinning this research is based on the Ausubel´s 
Theory of Meaningful Learning.   

RESUMO 
Apesar de amplamente estudados, a aprendizagem e o ensino de 
conceitos científicos básicos ainda apresentam-se como um 
desafio em função das dificuldades inerentes a esses processos, 
especialmente em ambiente escolar. Este artigo apresenta uma 
proposta de investigação sobre os efeitos da aplicação de um 
software baseado em mineração de texto e organização gráfica 
multirrepresentacional das informações como um recurso na 
promoção de ganhos na aprendizagem conceitual. O estudo será 
realizado com alunos de séries finais do Ensino Fundamental 
através da aplicação de uma metodologia quasi-experimental que 
consiste na comparação de pré-teste e pós-teste utilizando grupo 
controle não equivalente. O referencial teórico que fundamenta 
esta pesquisa é baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa 
de Ausubel.  

 

Descritor de Categorias e Assuntos   
K.3.1 [Computing Milieux]: Computer Uses in Education –  
Computer-assisted instruction (CAI). 

  

Termos Gerais 
Experimentation. 

Palavras Chaves 
SOBEK; Mineração de Texto; Conceitos; Aprendizagem 
Significativa. 

1.  EXTENDED ABSTRACT 
A aprendizagem conceitual caracteriza-se pela inserção em uma 
longa tradição de pesquisas, ganhando e perdendo centralidade ao 
longo dos anos e através das perspectivas analíticas e sendo 
redefinida em função da ênfase em aspectos como o 
desenvolvimento cognitivo, a construção individual e social do 
conhecimento, a evolução do conhecimento científico, entre 
outros. Na área do Ensino de Ciências, uma extensa literatura 
científica aponta de maneira geral para a existência de 
dificuldades recorrentes enfrentadas por aprendizes e professores 
na aprendizagem e no ensino de conceitos científicos 
fundamentais [14]. 

De acordo com Pozo [15], a utilização eficaz dos conteúdos e 
princípios da Ciência pelos aprendizes de suas disciplinas 
dependeria de uma mudança nos processos e representações 
através dos quais se reflete e se aprende sobre os fenômenos 
científicos. Para este autor, os educadores científicos deveriam 
empenhar-se em promover uma mudança representacional, 
entendida como a tradução de uma representação a formatos e 
representações mais potentes e explícitos. A explicitação 
progressiva das concepções alternativas dos alunos, que são em 
boa medida implícitas na sua estrutura cognitiva, leva à 
construção de estruturas de informação mais estáveis, e nesse 
processo é de fundamental importância o domínio dos códigos 
comunicativos. 

Não há como desvincular o processo de representação mental 
sobre os conhecimentos formalizados das maneiras pelas quais 
tanto alunos quanto a comunidade científica representam 
externamente estes conteúdos ou o que se refere a eles. Zompeiro 
e Laburu [22] apontam para o fato de que a linguagem científica 
utiliza diversos recursos semióticos que vão além dos códigos 
textuais e orais, abarcando a linguagem visual, os símbolos 
matemáticos e as operações experimentais, formatos com os quais 
nem sempre os aprendizes estão familiarizados. Autores como 
Yore e Hand [21], Tytler et al [20] e Hubber et al [8] afirmam que 
o engajamento dos professores na construção de uma fonte 
variada de recursos representacionais por parte dos alunos é 
fundamental para compreensão dos conceitos científicos básicos, 
habilitando-os a realizar aprendizagens futuras consistentes, a 
comunicar o conhecimento e a ter uma vivência efetiva das 
práticas científicas. 
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Estas preocupações se encontram inseridas no contexto das novas 
estruturas e práticas sociais influenciadas pelo desenvolvimento 
tecnológico que se deu de forma exponencial a partir da segunda 
metade do século XX e, particularmente, pela  popularização de 
tecnologias voltadas para a produção, manipulação e comunicação 
de informação. Através de uma grande variedade de recursos, 
viabiliza-se a utilização de diversos sistemas de signos – 
oralidade, escrita, imagens, filmes, fórmulas matemáticas, etc. – 
de forma integrada para representar todo o tipo de informação, 
gerando novas formas de narrativa [4]. 

Este resumo apresenta um projeto de pesquisa cuja problemática 
envolve, portanto, as possibilidades dos recursos computacionais, 
que cada vez mais se difundem nos espaços educativos, a 
aprendizagem conceitual pensada a partir de concepções 
construtivistas e cognitivistas desse processo e as implicações de 
um enfoque representacional no ensino e na aprendizagem de 
Ciências. O objetivo deste estudo é a análise da utilização de um 
software baseado em mineração de texto e organização gráfica 
multirrepresentacional das informações como um recurso para a 
aprendizagem de conceitos científicos. 

A pesquisa se ocupará das situações e conteúdos escolares de 
ensino de Ciências, com um recorte específico nas séries finais do 
Ensino Fundamental. O referencial teórico escolhido para 
fundamentar a investigação é baseado na Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Ausubel [1]. 

O programa SOBEK [16] tem como principal funcionalidade a 
busca de termos relevantes em um texto e a apresentação das 
informações geradas através de um organizador gráfico 
multirrepresentacional. Derivadas da área de estudo e 
desenvolvimento da Mineração de Dados, as estratégias de 
mineração de texto buscam padrões que identificam informações 
com significado relevante a partir de fontes de dados não 
estruturadas [5].  Na ferramenta SOBEK, implementa-se um 
algoritmo definido por Schenker [19] que realiza uma análise 
estatística dos termos presentes no texto e os seleciona a partir do 
valor absoluto de sua ocorrência. Este modelo de mineração 
textual, denominado n-simple distance, considera também as 
relações entre os componentes do texto, ligando cada termo 
estatisticamente relevante a outras N subsequentes palavras 
selecionadas. 

Os dados extraídos do texto são apresentados em uma estrutura 
organizadora denominada grafo, uma forma de representar 
relações entre elementos de um determinado conjunto baseada na 
Teoria dos Grafos da Matemática. Estes organizadores são 
formados basicamente por dois componentes: os nós ou vértices, 
que contêm as informações que representam os elementos 
relacionados, e as arestas, linhas que representam o 
relacionamento entre os nós [2]. Após o processamento estatístico 
inicial, o software realiza uma busca na internet por imagens 
associadas a cada um dos termos relevantes selecionados e as 
apresenta no grafo, junto ao nó correspondente (Figura 1). Os 
grafos gerados pelo SOBEK são editáveis, de maneira que é 
possível excluir ou inserir nós, alterar as relações entre os nós e 
modificar as imagens relacionadas a cada termo. 

 

Figura 1.  Grafo gerado na ferramenta SOBEK  para um texto 
sobre meio ambiente 

 

O programa foi inicialmente construído para auxiliar professores 
na avaliação do processo de produção textual coletiva, com o 
objetivo de minimizar o trabalho de análise da grande quantidade 
de material que é produzido neste tipo de atividade. A análise de 
seu uso para este fim revelou que o programa permite uma 
avaliação qualitativa eficiente dos textos, favorecendo assim o 
planejamento de práticas pedagógicas em função do desempenho 
dos aprendizes [10].  

A utilização do aplicativo como ferramenta de aprendizagem já 
foi proposta e analisada em estudos anteriores, como no trabalho 
de Reategui e colaboradores [17], que averiguou seu uso como 
apoio à sumarização de textos. Também foram avaliadas as 
contribuições do trabalho com o SOBEK em atividades de 
produção textual [9] e de leitura e interpretação de textos [7]. 

No presente estudo, a utilização do software está alicerçada nos 
princípios propostos pelo psiquiatra norte-americano David P. 
Ausubel em sua Teoria da Aprendizagem Significativa. O ponto 
central desta teoria está no entendimento de que as informações 
são organizadas no cérebro humano formando uma hierarquia de 
conceitos. Ao ocupar-se do fenômeno da aprendizagem verbal, 
que considera preponderante no ambiente escolar, Ausubel trata 
com detalhes o processo de aprendizagem significativa, 
caracterizada pela ancoragem das novas as informações de forma 
não arbitrária e não literal nos subsunçores - as estruturas 
cognitivas já existentes - dando origem a estruturas diferenciadas 
[1]. 

Nessa proposta teórica, são elencadas três condições básicas para 
a ocorrência da aprendizagem significativa: além da existência e 
da ativação dos subsunçores apropriados, a disposição do 
aprendiz para este tipo de aprendizagem e a estruturação lógica do 
material, de forma que este possa ser relacionado com os 
conhecimentos prévios de maneira não arbitrária e não literal [1]. 

Joseph Novak, colaborador muito próximo de Ausubel, 
desenvolveu e disseminou o uso dos mapas conceituais como uma 
estratégia facilitadora da aprendizagem significativa. Definidos 
como diagramas bidimensionais que procuraram mostrar relações 
hierárquicas entre conceitos de um corpo de conhecimento, os 
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mapas conceituais são considerados por Novak como 
representações válidas da estrutura conceitual/proposicional do 
conhecimento de um indivíduo [12]. 

A utilização dos mapas conceituais no ensino tem sido 
amplamente estudada [11, 13]. Os mapas conceituais e os grafos 
gerados pelo software SOBEK apresentam algumas aproximações 
tanto em relação à sua estrutura quanto ao processo no qual se 
engaja o aluno quando utiliza tais ferramentas, de forma que suas 
implicações no processo de aprendizagem apresentam questões 
analíticas comuns. 

A metodologia definida para esta investigação será a realização de 
um estudo quasi-experimental, com a aplicação de pré-teste e pós-
teste com grupo controle não equivalente [3]. O estudo será 
desenvolvido com duas turmas de 6º ano e duas turmas de 7º ano 
de uma escola municipal de Educação Básica do município de 
Esteio, no estado do Rio Grande do Sul. O desempenho dos 
alunos nos pré-testes e pós-testes serão comparados entre turmas 
do mesmo ano.  

Em uma primeira etapa de coleta de dados, será aplicado um pré-
teste sobre um conteúdo a ser estudado para as turmas-controle e 
para as turmas experimentais, condição essa definida de forma 
aleatória. Em seguida, serão desenvolvidas sequências didáticas 
ambientadas no laboratório de informática da escola, planejadas a 
partir dos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa de 
Ausubel [1]. Após a realização de uma mesma introdução geral ao 
tema para todas as turmas, serão aplicadas nas turmas 
experimentais as intervenções envolvendo atividades de leitura de 
texto e utilização da ferramenta SOBEK como apoio para o 
entendimento do material de aprendizagem. Nas turmas-controle, 
serão desenvolvidas atividades baseadas em leitura de texto (o 
mesmo utilizado pelas turmas experimentais) e resolução de 
questionário em editores de texto. Após um intervalo temporal 
igual serão aplicados os pós-testes para todas as turmas.  

Na segunda etapa da coleta de dados, utilizando um novo 
conteúdo de aprendizagem, serão invertidas as turmas controles e 
experimentais, de forma que a turma que recebeu a intervenção na 
primeira etapa será o novo grupo de controle. Serão utilizados 
pré-testes e pós-testes já validados por estudos anteriores sobre os 
conteúdos de aprendizagem selecionados. 

Os dados coletados nos testes serão submetidos à categorização 
qualitativa a partir de categorias analíticas definidas em função 
dos elementos encontrados na literatura científica sobre os 
conhecimentos prévios e os obstáculos de aprendizagem dos 
temas estudados. As categorias serão elaboradas de acordo com a 
proposta de Gray [6] e receberão uma classificação de acordo com 
a adequação da resposta às convenções aceitas pela comunidade 
científica e com a capacidade de aplicar o conhecimento a outras 
situações. A distribuição das respostas e a comparação de 
desempenho entre as turmas controle e experimentais serão 
analisadas estatisticamente. 

Os conteúdos abordados durante as intervenções deverão fazer 
parte do currículo oficial da escola e serão escolhidos em função 
da sequência de trabalho desenvolvida pela professora ao longo 
do ano letivo e da disponibilidade de pesquisas já publicadas 
sobre o temal. Com a intenção de diminuir os efeitos de adaptação 
aos métodos de ensino e ao uso do software, serão desenvolvidas 
preliminarmente práticas envolvendo a utilização de mapas 
conceituais e sua produção através do aplicativo Cmap Tools, 

além de atividades envolvendo o aplicativo SOBEK planejadas de 
forma diferente das intervenções realizadas para a coleta de dados. 

Espera-se que os resultados produzidos através deste estudo 
constituam uma contribuição válida para a pesquisa em Ensino de 
Ciências e para as práticas desenvolvidas por professores na 
intenção de superar os obstáculos concernentes à aprendizagem de 
conceitos científicos. A utilização de abordagens pedagógicas 
baseadas em pressupostos teóricos que afirmem sua eficácia é 
fundamental na busca por alternativas de práticas condizentes com 
as atuais demandas educacionais. Dessa forma, buscou-se um  
suporte sólido para a proposta de utilização do software SOBEK 
na promoção da aprendizagem conceitual, com a intenção de 
avaliar e fomentar novos recursos disponíveis para o 
desenvolvimento das habilidades e saberes necessários ao 
compartilhamento efetivo da cultura científica. 
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ABSTRACT 
This extended abstract presents the development of an authoring 
tool for learning objects (LOs) with metadata filling in the OBAA 
standard and SCORM packing, generated in scientific initiation 
research. We programmed the software aiming on features to 
enhance the user experience, we internationalized it and it has an 
educational repository function. Its origin was the lack of tools 
that make use of the characteristics applied to this one and its goal 
is to simplify the creation of teaching materials and to encourage 
students to invent their own contents, as well as to disseminate 
OBAA. For that, we studied LOs, their related concepts, and the 
necessary technologies to create the system. 

RESUMO 
Este resumo extendido apresenta o desenvolvimento de uma 
ferramenta de autoria para objetos de aprendizagem (OAs) com 
preenchimento de metadados no padrão OBAA e empacotamento 
SCORM, gerada em pesquisa de iniciação científica. O software 
foi programado objetivando recursos para melhorar a experiência 
do usuário, está internacionalizado e conta com função de 
repositório educacional. Sua origem ocorreu na falta de 
ferramentas que fazem uso das características aplicadas a esta e 
seu objetivo é simplificar a criação de materiais de ensino e 
incentivar os alunos a inventar seu próprio conteúdo, bem como 
disseminar o uso do OBAA. Para isso, foi realizado estudo dos 
OAs e seus conceitos correlatos, e das tecnologias necessárias 
para criar o sistema. 

Palavras-chave 
Ferramenta de autoria, repositório educacional, OBAA, SCORM. 

 

1. RESUMO EXTENDIDO 

INTRODUÇÃO 
Objetos de Aprendizagem (OAs) são pequenos elementos 
instrucionais cuja principal característica é sua capacidade de 
serem reutilizados em diversas ocasiões [10]. Assim, OAs 
constituem-se de textos, imagens ou vídeos, por exemplo, 
acompanhados de seus metadados – dados sobre o objeto, 

informações sobre seu conteúdo e utilização [8] –, que, unidos, 
formam um OA reutilizável. Os metadados são essenciais para o 
material educacional, já que os repositórios digitais os usam para 
catalogar, guardar e recuperar os OAs. Alguns dos repositórios 
mais conhecidos são o RIVED (rived.mec.gov.br), o MERLOT 
(merlot.org) e o LabVirt (labvirt.futuro.usp.br). A fim de tornar 
possível listar os materiais nestes repositórios, foram 
desenvolvidas diversas especificações para metadados, como o 
padrão de referência internacional IEEE LOM [4], o padrão 
brasileiro OBAA [9] e o padrão canadense CanCore [3]. Também 
há especificações para o empacotamento destes objetos, como o 
SCORM [1]. 

Para simplificar a geração de OAs e a descrição de seus 
metadados, desenvolveram-se algumas ferramentas de autoria. 
Contudo, parte delas apresenta-se complexa, necessitando de 
conhecimentos de informática, instalações adicionais, ou ainda, 
pagamento. Mesmo assim, são poucas que permitem a geração de 
objetos no modelo OBAA ou fazem uso do padrão SCORM no 
empacotamento dos conteúdos. 

A presente pesquisa, realizada com foco nos conceitos básicos 
pertinentes e na situação atual do tema, bem como das tecnologias 
necessárias à criação do software, caracterizou-se como 
preparação para a fase de construção, a qual gerou uma ferramenta 
multifuncional. Ela padroniza a descrição dos metadados e o 
empacotamento dos OAs, exigindo apenas um navegador Web 
com acesso à Internet para funcionar. Buscou-se também a 
adaptação da ferramenta a diferentes dispositivos, bem como sua 
internacionalização. Objetiva-se, com seu uso, facilitar e 
promover a criação conteúdos educacionais. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Metodologia Empregada 
Até o presente momento, este trabalho baseia-se na pesquisa 
qualitativa, pois fez uso das abordagens de pesquisa bibliográfica 
a fim de compreender os conceitos a serem aplicados na 
ferramenta. Logo, na sequência, esta pesquisa torna-se aplicada, já 
que visa o seu uso na prática, envolvendo futuros designers 
instrucionais como sujeitos. 
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Inicialmente, foram pesquisados artigos acadêmicos, com o 
objetivo de compreender os conceitos fundamentais conexos ao 
tema do projeto. Após, deu-se leitura dos trabalhos de Wiley [10] 
e Silva [8] com o intuito de complementar a noção dos conceitos 
iniciais. Também se buscou compreender a situação atual das 
ferramentas e tecnologias disponíveis para a criação e manutenção 
dos objetos. Após, fez-se estudo das linguagens e ferramentas 
necessárias para a criação do software. Além disso, adotou-se o 
padrão OBAA de descrição de metadados através de arquivo 
XML e o padrão SCORM para o empacotamento de arquivos. 

As etapas seguintes da pesquisa visam a verificação do uso da 
mesma nos potenciais cenários: descrevendo um OA, 
empacotando um OA, pesquisando por um OA no repositório, etc. 
Para isto, serão desenvolvidos roteiros que, quando aplicados, 
adotar-se-á a observação não participante, a fim de registrar a 
interação com a ferramenta. Adicionalmente, pode ser incluído 
um registro de acessos (log) que indicará como e quando os 
usuários a utilizaram, provendo dados qualitativos e quantitativos. 

Objeto de Aprendizagem 
Não existe um conceito universal que defina um OA. Wiley [10] 
comenta que “parece que há quase tantas definições do termo 
quanto pessoas o empregando” ao refletir sobre como cada autor 
faz uso de uma definição diferente. Algumas definições são: 
“qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para apoiar a 
aprendizagem” [10]; “qualquer recurso que possa ser reutilizado 
para dar suporte ao aprendizado” [7]; “qualquer entidade, digital 
ou não-digital, que pode ser utilizada para aprendizagem, 
educação ou formação” [4]; ainda, Audino e Nascimento [2] 
trazem diversas referências que afirmam que objetos de 
aprendizagem são, exclusivamente, arquivos digitais que podem, 
ou não, ser utilizados com fins educacionais. Assim, é importante 
destacar que todas têm a mesma ideia central: um OA é um 
material capaz de incidir conhecimento e ser reutilizado. Neste 
trabalho adota-se o conceito de OA como qualquer material 
eletrônico que acarreta informações destinadas à construção do 
conhecimento e possua a característica da reutilização, bem como 
metadados. 

Os metadados são “dados sobre os dados” [10], ou seja, 
informações sobre o OA, dados que identificam o material 
educacional, como ele pode ser aplicado ou o que é necessário 
para utilizá-lo [8]. Os metadados estão diretamente ligados aos 
repositórios – banco de dados que armazenam OAs, tal qual uma 
biblioteca: pode-se pesquisar um determinado livro (OA) através 
de seu título, autor ou conteúdo (metadados) [2]. Alguns dos 
repositórios mais conhecidos são o RIVED (rived.mec.gov.br), o 
MERLOT (merlot.org) e o LabVirt (labvirt.futuro.usp.br). 

A fim de facilitar e tornar possível catalogar um OA em diversos 
repositórios criaram-se diversas especificações que definem quais 
metadados um objeto deve possuir. Citam-se: LOM (Learning 
Object Metadata) – considerada a mais importante especificação, 
tem o propósito de “facilitar busca, classificação, aquisição, e uso 
de objetos de aprendizagem” [4]; CanCore – modelo canadense 
escrito que busca simplificar e interpretar o LOM [3]; OBAA. 

OBAA 
O OBAA surgiu como resposta a uma busca por propostas para 
lidar com a interoperabilidade de conteúdos digitais em diversas 
plataformas [8]. Desse modo, ele consolidou-se como o padrão 
brasileiro para a descrição técnica e educacional de OAs. O 

modelo, cuja sigla diz Objetos de Aprendizagem Baseados em 
Agentes, foi desenvolvido objetivando especificar padrões de 
requisitos técnicos e funcionais relativos a problemas de 
interoperabilidade de conteúdos digitais, que, em suma, foram 
solucionados pela sintaxe XML característica do padrão [8]. 

O OBAA foi fundamentado no IEEE LOM juntamente com 
algumas especificações para catalogação de arquivos multimídia e 
TV digital, dispondo-se a “atender às necessidades brasileiras em 
termos de tecnologia, educação, acessibilidade e segmentação” 
[9]. De acordo com os autores, um dos objetivos principal é 
ampliar o padrão LOM para compreender metadados referentes ao 
dispositivo no qual o OA poderia ser utilizado: computadores 
convencionais, telefones celulares ou TVs digitais. Desse modo, o 
OBAA agregou as categorias do LOM, aplicando modificações e 
adicionando novos itens. 

SCORM 
O SCORM (sigla inglesa para Modelo de Referência para Objeto 
com Conteúdo Compartilhável) é uma coleção das especificações 
e normas que definem a inter-relação de objetos de conteúdo e 
modelos de dados de forma que os objetos sejam compartilháveis 
em sistemas que seguem este modelo [1]. Esta especificação 
promove a reutilização, a acessibilidade, a interoperabilidade e a 
durabilidade de conteúdos de aprendizagem, bem como facilita a 
migração entre diferentes sistemas de gerenciamento de 
aprendizagem (SGAs). O SCORM é responsabilidade da 
Advanced Distributed Learning e foi originalmente lançado em 
2000, tendo como versão mais recente o SCORM 4th Edition, de 
2009. 

Ferramentas de Autoria 
Segundo Leffa [5], o termo “ferramenta de autoria” se refere a um 
tipo de software que tem como objetivo a geração de objetos 
educacionais tais como textos, imagens, vídeos, áudios, entre 
outros. Para Nienow e Bez [6], as ferramentas de autoria são 
“recursos amigáveis para leigos ou não-programadores”  capazes 
de prover a estrutura necessária para a organização e edição dos 
elementos de um software multimídia. 

Dentre as vantagens desse tipo de software deve-se citar o alto 
nível de interação que o usuário pode vir a ter com o objeto de 
aprendizagem – tornando o aprendizado mais fácil –, o baixo 
custo de geração do material, a sua capacidade de ofertar uma 
maneira fácil de criar conteúdos educacionais e a liberdade do 
professor de poder criar e gerenciar o conteúdo [5, 6]. 

Atualmente existem diversas ferramentas de autoria, entre elas: 
ALOHA, Ardora, CourseLab, CARLOS e eXe-Learning. Vale 
ressaltar que grande parte das ferramentas atualmente disponíveis 
possui algum tipo incompatibilidade ou restrição de hardware 
e/ou software, a necessidade de instalação de aplicações 
adicionais, não é grátis ou, ainda, é pouco amigável. 

FERRAMENTA PROPOSTA 
Este documento expõe o desenvolvimento de uma ferramenta de 
autoria multitarefa para objetos de aprendizagem (OAs) capaz de 
gerar o conteúdo educacional e seus metadados segundo o modelo 
OBAA, e realizar o empacotamento no padrão SCORM, bem 
como salvar o objeto criado em um repositório, conforme desejo 
do usuário. A ferramenta tem como principal característica 
diferenciar-se de outras aplicações atualmente utilizadas por não 
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necessitar instalação própria ou de qualquer tipo de software 
adicional e ser grátis, intuitiva e simples de usar. Para isso, o 
sistema aproveita a plataforma Web, sendo pré-requisito para sua 
utilização apenas o acesso à Internet através de um navegador 
qualquer.  

Projeto 
A ferramenta aqui apresentada objetiva ser uma mescla de 
repositório com ferramenta de autoria, apresentando-se simples, 
fácil de utilizar e intuitiva. Para isso, buscou-se aproveitar de uma 
interface limpa e amigável, bem como apresentar a possibilidade 
de mudar o idioma e o uso de uma funcionalidade automática que 
ajusta o layout conforme a resolução da tela. Desse modo, o 
usuário não deve passar muito tempo procurando onde clicar ou 
tentando entender o que deve ser feito. Além disso, ao mudar o 
layout, funções são liberadas ou escondidas, evitando assim, por 
exemplo, que um usuário usando o sistema em um telefone celular 
acesse, por engano, a opção de criação de conteúdo educacional, 
que requer entrada de texto, imagens, formatação... enfim, tarefa 
que raramente será realizada através deste tipo de dispositivo. 

Acerca das funções de repositório e ferramenta de autoria, o 
sistema é constituído de quatro componentes independentes, que 
podem ser utilizados separadamente ou em conjunto, conforme a 
necessidade do usuário. Tais divisões estão descritas a seguir. 

• Criação de OA: a ferramenta conta com um editor capaz de 
realizar a criação de conteúdos baseados em texto e mídia 
(áudio/vídeo/imagem), cuja saída é a tela de preenchimento de 
metadados. O editor pode ser acessado através da tela principal 
em computadores desktop ou laptops. 

• Preenchimento de metadados OBAA: seguinte ao uso do 
editor ou diretamente através da tela principal para computadores 
desktop e laptops, apresenta-se um formulário segundo o padrão 
OBAA de metadados. O processamento do formulário realiza a 
criação dos arquivos pertinentes ao OBAA bem como o 
empacotamento no padrão SCORM e guarda o objeto na base de 
dados da ferramenta. Após enviar o formulário, o usuário receberá 
o arquivo empacotado através de download direto e será indagado 
se deseja manter ou não seu objeto no repositório. 

• Empacotamento SCORM: o empacotamento ocorre 
automaticamente após submeter o formulário de metadados ou, 
caso já se possua um OA pronto, é possível acessar, através da 
tela principal em computadores desktop, laptops ou tablets, uma 
tela onde o usuário realiza o upload do seu OA e o sistema o 
converte para o formato SCORM. Em ambos os casos, o OA será 
salvo no repositório e o usuário será questionado se deseja mantê-
lo assim ou removê-lo, além de receber seu OA empacotado via 
download direto. 

• Busca: para qualquer dispositivo utilizado, é possível realizar 
uma busca no banco de dados do repositório a partir da tela 
inicial. Para smartphones somente é possível realizar busca 
textual, enquanto que para tablets, laptops e computadores 
desktops é possível fazer uso de um menu de imagens deslizantes, 
que representa diferentes temas-filtro de pesquisa. A saída é uma 
tela com os resultados da busca, com pequenos resumos dos OAs 
encontrados, link para maiores detalhes de cada OA e filtros para 
refinar os resultados. A página de detalhes do OA também é 
regida pela resolução do aparelho utilizado: para celulares só é 
dada a opção de visualizar o OA, enquanto que para os outros 

dispositivos é possível baixar o OA sem SCORM, com SCORM 
ou simplesmente visualizá-lo. 

O protótipo das telas e seus relacionamentos, bem como o 
diagrama geral de classes foram propostos pela professora 
orientadora do projeto, sendo então adaptados conforme 
necessário durante o desenvolvimento. 

Desenvolvimento 
A ferramenta foi desenvolvida no padrão de organização de 
sistema MVC (Model-View-Controller). Model são as classes 
modelo, que contêm os atributos preenchidos pelo Controller, 
cuja função é realizar a conexão com o banco de dados, buscando 
o que for necessário. Por fim, View são as páginas que o usuário 
percebe, onde são utilizados os dados das classes modelo. Esse 
padrão é utilizado para organizar um sistema orientado a objetos, 
facilitando seu entendimento e, consequentemente, seu 
desenvolvimento. 

Outra técnica utilizada, a qual colabora para diferenciar a 
ferramenta proposta dos demais sistemas do gênero, é a 
funcionalidade que faz com que o layout seja responsivo, ou seja, 
o sistema se adapta, visualmente, ao dispositivo utilizado. Isto 
torna a aplicação mais proveitosa em dispositivos móveis como 
tablets e telefones celulares. Alcançou-se este resultado a partir de 
funções CSS que controlam como os elementos da página irão se 
comportar com base na resolução do aparelho em uso. 

Deu-se, antes da programação das telas, a confecção de protótipos 
para avaliar e definir como ficariam as telas nos diferentes tipos 
de dispositivos. Por sugestão da orientadora, foi utilizado um 
menu de imagens deslizante, que facilita a interação em 
dispositivos com tela sensível ao toque. Neste menu estão alguns 
filtros mais comuns e, ao clicar em algum, o usuário é direcionado 
à tela de resultados da busca, onde são mostrados os OAs 
encontrados no repositório referentes ao filtro escolhido. 

Após a criação das telas deu-se a modelagem do banco de dados, 
realizada com base no diagrama de classes proposto. Inicialmente 
o banco continha apenas dados referentes à descrição dos objetos 
de aprendizagem, mas foram inseridas tabelas pertinentes à 
tradução do sistema. Algumas alterações da base de dados foram 
feitas durante o andamento do projeto, a fim de facilitar o 
desenvolvimento e simplificar a ferramenta, visto não ser 
necessário apresenta-la tão complexa. 

Com o banco operante iniciou-se o desenvolvimento das classes 
PHP. Programaram-se as classes controle com funções para 
resgate e inserção de dados no banco; as classes modelo com 
funções para receber e enviar dados para o controle e enviar 
informações para as classes View, que, por sua vez, eram as 
páginas HTML anteriormente desenvolvidas, agora editadas com 
os códigos para utilização dos dados provenientes das classes 
modelo. 

Então, ocorreu a implementação do menu de imagens deslizantes, 
utilizando-se o plug-in carouFredSel, e do editor simples para a 
criação do conteúdo educacional, feito com o editor TinyMCE. 
Também, nesta fase, ocorreu a programação da principal 
característica do sistema: o preenchimento dos metadados OBAA. 
Estes metadados são padronizados pelo modelo OBAA, 
cadastrados no banco de dados e salvos no arquivo XML 
característico do padrão, que é compactado juntamente com a 
mídia educacional (seja ela criada no editor da ferramenta ou 
não), formando o Objeto de Aprendizagem propriamente dito. 
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Por fim, desenvolveu-se a funcionalidade de busca no banco de 
dados, que consiste numa simples consulta, procurando por OAs 
que contenham o termo digitado pelo usuário. 

Ferramenta em Funcionamento 
Na versão atual da ferramenta, considerada pelos autores como 
estágio inicial de desenvolvimento, apresentam-se, completamente 
operantes, as seguintes funcionalidades (já descritas nos itens 
anteriores): formulário dos metadados com geração do arquivo 
XML, criação do conteúdo educacional através de um editor 
básico, armazenamento na base de dados, busca a partir de termos 
textuais e funcionalidades tradução e mudança automática de 
layout. 

As Figuras 1 e 2 exemplificam o funcionamento da ferramenta 
aqui apresentada. A Figura 1 mostra a tela principal, com o 
sistema de busca e três botões: um para cada função da 
ferramenta. 

 
Figura 1. Tela inicial do sistema (em desktops e laptops). 

Na Figura 2 pode-se ver a funcionalidade de repositório: a partir 
da busca por um termo qualquer, são exibidos os OAs da base de 
dados os quais possuíam aquele termo em seus metadados. 

 

Figura 2. Tela com os resultados da busca pela palavra 
“teste” (em desktops e laptops). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
A ferramenta apresentada encontra-se em fase de desenvolvimento 
inicial, e, consequentemente, não foi possível valida-la 
completamente com casos de uso. Entretanto, durante seu 
desenvolvimento, foram criados alguns objetos teste, com o 
intuito de descobrir erros e falhas, bem como avaliar se o 
desempenho estava satisfatório com o projeto. A partir disso é 
possível destacar que, até então, a ferramenta apresenta-se fiel aos 
objetivos iniciais, funcionando conforme planejado. 

CONCLUSÕES E TRABALHO FUTUROS 
Os objetos de aprendizagem (OAs) têm se tornado populares e 
necessários, compelindo a existência de ferramentas capazes de 
auxiliar na sua criação, manutenção e difusão. Ainda mais 
importante é a existência de aplicações capazes de gerar objetos 
conforme os padrões brasileiros, a fim de incentivar e difundir sua 
cultura. 

Com as funcionalidades principais – como a busca de objetos do 
repositório, a criação de OAs com o editor e a inserção de objetos 
no banco com o cadastro dos metadados – já operantes, é tangível 
que o sistema proposto, mesmo em fase inicial de 
desenvolvimento, atende ao perfil destacado. Ainda, em seguida, 
espera-se aprimorar a função de busca com filtros e realizar a 
conversão do OA para SCORM, bem como realizar testes com 
professores e alunos para validar as características da ferramenta. 
Planeja-se, futuramente, aprimorar o editor de OAs e o layout do 
sistema.  
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ABSTRACT 
In this paper, an experience report on the use of Arduino, Scratch 
for Arduino (S4A) and Lego Mindstorms kit by public secondary 
school students in Brazil is presented. The primary goal was to 
observe which tools are more appropriated and promotes more 
motivation on students, presenting indications that the use of 
robotics on education should be stimulated on schools. Therefore, 
some literature have been found to corroborate the idea that 
learning and teaching computer programming is crucial for 
providing a better comprehension of the world, as computing is on 
different environments and can be seen through different 
perspectives. Finally, we conclude that directives exist in order to 
allow the application of education with robotics on the country, 
requiring more initiatives to stimulate their use on different 
educational levels. 

RESUMO 
Neste artigo é apresentado um relato de experiência do uso das 
ferramentas Arduino, Scratch for Arduino (S4A) e Lego 
Mindstorms por estudantes do ensino médio público do Brasil. O 
objetivo principal foi observar quais ferramentas são mais 
apropriadas e promovem maior motivação nos estudantes, 
apresentando indícios de que o uso de robótica educacional deva 
ser estimulado nas escolas. Ainda, foram buscados estudos na 
literatura que corroboram com a ideia de que o ensino e 
aprendizagem de programação de computadores é fundamental 
para que a população tenha uma maior compreensão de mundo, já 
que a computação está inserida em diversos ambientes e pode ser 
encarada por diferentes perspectivas. Por fim, conclui-se que 
existem subsídios que permitem a aplicação da robótica 
educacional no país, necessitando apenas de iniciativas que 
estimulem o seu uso nos diferentes níveis da educação. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.0 [Computer and Education]  

General Terms 
Human Factors 

Palavras-chave 
Robótica; Educação; Programação 

1. INTRODUÇÃO 
Tem-se discutido de forma ampla a importância da inserção de 
conceitos de lógica e programação de computadores desde os 
níveis mais básicos da educação. Corroborando com as temáticas 
acerca da aplicação da robótica no contexto educacional, tema 
este defendido a muitas décadas pelo pesquisador Seymour Papert 
[10], entende-se que a computação está tão presente nas nossas 
vidas que devemos encará-la da mesma forma que fazemos com o 
aprendizado de biologia, geografia, física e outras disciplinas 
fundamentais para formação básica dos alunos [9],[3]. Esta visão 

acerca do ensino tem sido debatida inclusive de forma 
governamental, como informa o departamento de educação do 
governo britânico que, após consulta popular, aprovou 
importantes revisões curriculares a serem implantadas a partir de 
2014, enfatizando o ensino de programação e conceitos de 
computação desde os 5 anos de idade [18]. 
O pensamento lógico é válido para inúmeras áreas do 
conhecimento e aprender a programar é fundamental quando 
consideramos que o desenvolvimento de algoritmos é uma das 
tarefas mais utilizadas nas áreas relacionadas à computação. 
Grande parte das dificuldades relacionadas à programação está na 
capacidade de abstração, bem como problemas de compreensão 
da sintaxe e estrutura das linguagens de programação, 
principalmente quando não existe uma compreensão básica da 
língua inglesa [8], [1], [13]. 

Não existem atualmente muitos estudos apoiando e relatando o 
uso de programação como ferramenta didática para compreensão 
de lógica e sim dando ênfase ao seu produto final, ou seja, o 
software gerado. Mesmo com a existência de tecnologias como 
Lego Mindstorms, a grande maioria dos estudantes não possuem 
vivência e contato mais profundo com aspectos da robótica. Desta 
forma, é visto que este tema deve estar diretamente ligado a 
situações cotidianas ou resolução de problemas (problem-based 
learning) que motivem os alunos a ter um interesse maior e ainda 
melhorar o raciocínio sobre abstrações de conteúdos complexos. 

O presente trabalho traz um relato de experiência sobre o uso de 
robótica educacional com alunos do ensino médio público 
brasileiro. O foco foi no contato dos alunos com as tecnologias e a 
busca por perfis ligados à área tecnológica, identificando 
potenciais usos e dificuldades. A observação do uso de 
ferramentas virtuais e físicas foi enfatizada, tendo em vista que 
apesar da existência de inúmeros softwares educacionais, com 
riqueza de conteúdo, estes aparentam não atrair toda atenção dos 
alunos. 

2. FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO 
DA ROBÓTICA EDUCACIONAL 
Instituições educacionais pelo mundo tem desenvolvido pesquisas 
no que chamamos de robótica educacional. Esta área tem 
despertado o interesse por pesquisadores que visam a inserção de 
ferramentais tecnológicos no âmbito da educação. Alguns autores 
preferem separar este tema em duas categorias, sendo a primeira o 
uso de kits de robótica comerciais e outra o reaproveitamento de 
equipamentos eletrônicos obsoletos [11]. Para tanto, nas próximas 
sub-seções serão apresentadas ferramentas que podem ser 
classificadas pela primeira categoría, entretanto a plataforma 
Arduino e Scratch 4 Arduino são livres (e gratuitas). Já o kit Lego 
Mindstorms possui um valor elevado por ser um produto 
comercial e com inúmeras patentes relacionadas.  
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2.1 ARDUINO 
Arduino [2] é uma plataforma livre, tanto no hardware como no 
software, possuindo como atributo marcante sua flexibilidade. É 
visto como uma forma rápida e prática para pessoas com 
diferentes formações terem contato com o desenvolvimento de 
circuitos eletrônicos. De forma técnica, é uma placa de circuito 
impresso que possui um microcontrolador programável via USB e 
um conjunto de ferramentas que facilitam sua programação. Desta 
forma, é possível criar protótipos de circuitos que fazem recepção 
e envio de sinais analógicos/digitais para componentes como 
sensores, atuadores, leds, motores de passo, entre outros. 
Esta plataforma tem apresentado um potencial didático importante 
e pode ser aplicado na educação em seus mais diversos níveis [4], 
auxiliando na criação de diversos projetos que necessitem de 
tecnologia de hardware em algum aspecto. Por ser uma ferramenta 
simples e expansível, seu uso pode variar entre atividades 
escolares práticas e projetos com maior complexidade.  
Esta plataforma surgiu como um projeto de pesquisa no Instituto 
de Ivrea na Itália, mas idealizado por pessoas de diversas partes 
do mundo, que colaboram direta e indiretamente no seu 
desenvolvimento. O código fonte do circuito é aberto, tanto que 
qualquer pessoa pode desenvolvê-lo, melhorá-lo, e inclusive 
comercializar novos produtos com base no projeto atual. Deste 
modo, a carência por plataformas de hardware livre e com baixo 
custo no mercado foi suprida de forma satisfatória. 
Para a composição deste artigo, utilizou-se o modelo Arduino Uno 
Rev 3, possuindo 12 portas digitais e 5 analógicas, entradas de 
energia (5v DC) e comunicação via USB, leds indicativos, botão 
de reset, memória flash 32KB, memória SRAM 2 KB e memória 
EEPROM 1KB. O microcontrolador utilizado é Atmel ATmega 
328PU (com velocidade de processamento de 16MHz). 

2.2 SCRATCH E SUA RELAÇÃO COM 
ARDUINO 
Scratch [15] é uma ferramenta desenvolvida pelo grupo Lifelong 
Kindergarten, do MIT, com objetivo de criar um ambiente de 
programação ligado a objetos e com características essenciais para 
incentivar crianças e adolescentes de forma intuitiva a utilizá-la. 
Seu ambiente de programação é constituído por blocos no qual os 
alunos constroem scripts (ou trechos de códigos) através da 
junção de objetos gráficos, como peças de um quebra-cabeça, nos 
quais comandos e tipos de dados são representados por blocos 
com diferentes formas. Nessa analogia de encaixe de peças, o 
código vai se estruturando com diferentes cores e formar, 
garantindo que a sintaxe esteja correta. Este ambiente ainda 
estimula o compartilhamento das produções realizadas via 
internet. 
Existem diversos trabalhos citando o uso desta ferramenta na 
educação [7], [14] e sua eficácia é observada inclusive pelo fato 
do projeto inglês Raspberry Pi [12] ter incluído este software 
junto do seu computador portátil de baixo custo, promovendo seu 
uso pelos mais variados públicos. 
Como complemento, um grupo independente fez a adaptação 
deste software, chamando de Scratch 4 Arduino [16], com o 
propósito de usar o paradigma orientado a blocos Scratch na 
interação com a plataforma Arduino. Isto para facilitar o acesso as 
funcionalidades do Arduino, substituindo seu ambiente de 
desenvolvimento baseado no Processing, que é mais complexo 
para pessoas com pouca ou nenhuma experiência em 
programação, por um ambiente com melhor usabilidade. 

2.3 LEGO MINDSTORMS 
Lego Mindstorms [6] é um kit de robótica desenvolvido pela Lego 
e consiste em peças tradicionais do brinquedo Lego e um 
microcontrolador programável, chamado RCX. Este componente 
tem a aparência de uma peça Lego, contudo possui alguns botões, 
tela LCD e portas pelas quais é possível conectar sensores, 
motores e dispositivos para comunicação sem fio. É programável 
através de um ambiente gráfico do tipo drag and drop, sendo de 
fácil entendimento, assim como os tradicionais modelos Lego.  
Alguns trabalhos efetuaram estudos na criação de robôs que se 
comunicam usando esta plataforma [5], bem como sua aplicação 
no ensino de programação [19] e física [17]. 

3. METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste trabalho foi o desenvolvimento de 
atividades práticas envolvendo os ambientes citados na forma de 
oficina. As atividades contaram com a participação de 7 alunos de 
uma escola de ensino médio pública do Brasil, foi divididas em 
quatro dias consecutivos, respeitando os turnos livres dos 
estudantes a fim de não comprometer seu ensino regular na escola 
e ainda contou com a supervisão de 2 professores de ensino 
superior, 1 professor do ensino médio técnico e 4 bolsistas 
vinculados à pesquisa. Foi efetuado um convite a todos os alunos 
desta escola, entretanto apenas um baixo número demostrou 
interesse, indicando que a formar diferentes de abordagem ou 
inclusão de práticas extra-curriculares sejam analisadas. 
O primeiro dia de atividades iniciou-se com uma apresentação 
sobre as características da plataforma Arduino e seus principais 
componentes eletrônicos, enquanto os alunos visualizavam kits 
contendo os materiais necessários às atividades. Após essa breve 
introdução, os alunos puderam de forma livre experimentar vários 
componentes, como leds, buzzers e outros sensores, culminando 
na montagem de pequenos projetos, como a criação de um 
semáforo nos padrões da legislação de trânsito brasileira. Para 
promover maior interação entre os instrutores e alunos, as 
atividades ocorreram em um laboratório contendo mesas redondas 
e bancadas, proporcionando um ambiente diferente em relação às 
salas de aula regulares presente em escolas públicas, na maioria 
compostas por mesas ou carteiras individuais. 
No segundo dia, em função da necessidade do uso de 
computadores, as atividades ocorreram em um laboratório de 
informática com uma máquina desktop por aluno. Neste dia, 
foram apresentadas as potencialidades do uso da ferramenta 
Scratch como plataforma para programação, baseada no 
paradigma de programação visual orientada a blocos. 
O terceiro dia foi dedicado à combinação das ferramentas já 
utilizadas. Isto foi alcançado com o uso do software S4A (Scratch 
for Arduino), que provê uma camada intuitiva para manipulação 
do hardware da plataforma Arduino através da programação 
visual do ambiente Scratch. Esta abordagem foi escolhida para 
permitir que os alunos pudessem se preocupar em encontrar 
soluções para os problemas propostos, sem a necessidade de 
compreensão da linguagem de programação presente na 
plataforma Arduino. Não houve atividades pré-definidas, sendo 
que foram seguidos os mesmos projetos efetuados no primeiro 
dia, entretanto usando um ambiente de programação muito mais 
fácil e intuitivo. Nesta etapa, os alunos já estavam familiarizados 
com o uso de componentes como: leds, resistores, potênciometros 
e buzzers. Alguns alunos desenvolveram indicadores com leds, 
visando simular as luzes indicativas dos carros de polícia, ou seja, 
alternando diferentes leds entre os estados aceso e apagado. 
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Para o quarto e último dia de atividade, foram utilizados dois kits 
Lego Mindstorms e os alunos dividiram-se em 2 grupos de forma 
a montar um robô conforme os manuais presentes no kit. Esta 
ferramenta possui um custo elevado, entretanto segue uma base 
didática validada pelo MIT, renomado instituto americano de 
tecnologia. 
É importante salientar que durante as atividades os alunos tiveram 
vários instrutores monitorando o trabalho e isto fez com que 
grande parte das dúvidas fossem resolvidas rapidamente. É 
notável que o trabalho em grupos com poucos alunos (neste 
experimento foram 7 alunos) facilita a compreensão das 
atividades e promove maior interação dos alunos com os 
instrutores, criando um ambiente com maior troca de experiências.  

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS 
Este relato de experiência busca apresentar indícios de que o 
aprendizado de programação aliado a rápida visualização de 
resultados (através de interações com hardware) desperta grande 
interesse nos estudantes. Outros trabalhos tiveram como foco 
propor metodologias didáticas específicas, mas o objetivo aqui é 
dar a oportunidade dos alunos terem um primeiro contato com as 
tecnologias apresentadas e permitir estes explorarem suas 
capacidades criativas sem avaliação por meio de conceitos ou 
notas dos resultados atingidos.  
A atividade de programação fazendo uso das ferramentas originais 
presentes na plataforma Arduino apresentou-se como um desafio 
para a maioria do grupo, por ser uma atividade inédita para a 
grande maioria. Para compreensão destas ferramentas, fazem-se 
necessárias noções de lógica, além dos alunos não estarem 
familiarizados com a sintaxe da linguagem e a língua inglesa. 
Alguns dos alunos não demonstraram muito interesse nesta etapa 
da oficina. No entanto, nas oficinas com o uso das ferramentas 
Scratch e S4A o grupo pareceu mais motivado, visto que as 
ferramentas utilizadas estavam no idioma português, são mais 
intuitivas (necessitam apenas de lógica para montagem das 
instruções) e têm muitas possibilidades de aplicação, tais como 
produção de vídeos, construção de cenários e criação de jogos. 
Os alunos demonstraram interesse em aprender mais sobre o kit 
Lego Mindstorms e realizar o desenvolvimento de um projeto 
com maior nível de dificuldade. Esta etapa mostrou-se importante 
por conter aspectos de competição, por haver separação dos 
grupos e disputas por qual grupo acabava a atividade mais cedo. 
Ainda, os alunos conseguiram improvisar um pequeno combate 
entre os robôs, atividade que entreteve todo o grupo. 
Para compreensão do impacto das atividades, no último dia foi 
aplicado um rápido questionário com perguntas abertas 
relacionadas às atividades desenvolvidas. O objetivo deste 
questionário não foi uma compreensão profunda das atividades e 
sim definir se as tecnologias utilizadas são potencialmente úteis 
na aproximação de estudantes com conteúdos mais presentes em 
áreas das ciências exatas e também demonstrando que — lógica 
— está presente em grande parte das ações do dia-a-dia da 
população. 
Conforme observado nas questões, constatou-se que 71,42% dos 
alunos tiveram alguma dificuldade durante a oficina, seja em 
relação à lógica ou a montagem dos robôs e componentes; três 
alunos conheciam de forma teórica aspectos de lógica e eletrônica 
e outros dois já haviam tido um contato prático básico com 
circuitos. Entende-se que todos os alunos observaram alguma 
relação entre sua vida cotidiana e o uso de tecnologias (ligadas à 
eletrônica), seja no presente ou no futuro. Os alunos avaliaram 
como positiva a experiência obtida no curso demonstrando mais 

interesse por conhecimento na área, bem como afirmando que a 
oficina teve ou terá alguma influência na escolha de suas 
profissões. 

5. CONCLUSÃO 
O uso de robótica educacional tem sido bastante discutido na 
literatura, mas ainda são poucos os relatos sobre sua efetiva 
aplicação no ensino brasileiro. Dado o contexto de que os 
softwares utilizados nesta experiência são livres e gratuitos assim 
como a empresa desenvolvedora da plataforma Arduino não 
detém patente e estimula o seu uso em diferentes cenários, é 
notável que este tipo de abordagem possa ser aplicada a diferentes 
níveis educacionais. Iniciativas como OLPC (One Laptop per 
Child) e projetos governamentais brasileiros, como UCA, Mais 
Educação e Proinfo, podem ser melhorados através do uso de 
plataformas de robótica educacional, permitindo um contato 
interessante sobre lógica e compreensão do mundo real através do 
entendimento de eletrônica básica e programação de 
computadores. Entendemos que para que este objetivo seja 
atingido não é necessária a adoção de kits de alto custo como 
Lego Mindstorms, visto que existem tecnologias de baixo custo 
disponíveis desde que tenham suporte de centros 
formadores/profissionalizantes garantindo o reuso de materiais e 
equipamentos obsoletos. Isto já é realidade em alguns lugares do 
Brasil e pode ser potencializado permitindo que os conceitos de 
aproximação com a tecnologia tão presentes no discurso de 
Seymour Papert estejam presentes no ensino brasileiro.  
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ABSTRACT 
This summary presents an outline of the proposal for a Master's 
Degree in Science and Mathematics Education, which has as 
central question: What teaching strategies can be used to 
visually impaired students through pedagogical interventions 
mediated by Assistive Technologies, targeting the processes of 
teaching and learning mathematical concepts, necessary for their 
inclusion? The research aims, besides the study and use of 
Assistive Technologies as a resource in the teaching of 
mathematics in the early grades of elementary school, to 
diagnose the most appropriate pedagogical interventions to work 
with this kind of students. The methodology to be used is 
qualitative and will be conducted through observations, 
pedagogical interventions and interviews with visually impaired 
students, with teachers of regular classes and resource rooms, 
also known as Specialized Education Care, that serve blind or 
low-vision students. It is hoped, with work, to contribute with 
the inclusion in regular schools and provide a more dynamic and 
affordable mathematical teaching, according to the needs of 
visually impaired students. 

RESUMO 
Este resumo apresenta um recorte da proposta de mestrado de 
Ensino em Ciência e Matemática, que tem como pergunta 
central: Quais estratégias de ensino podem ser empregadas junto 
a alunos com deficiência visual, através de intervenções 
pedagógicas mediadas por Tecnologias Assistivas, visando aos 
processos de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos 
necessários à sua inclusão social? A pesquisa tem por objetivo, 
além do estudo e emprego das Tecnologias Assistivas como 
recurso no ensino de Matemática nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, diagnosticar quais intervenções pedagógicas são 
mais apropriadas para trabalhar com essa parcela de alunos. A 
metodologia a ser empregada é qualitativa e será realizada 
através de observações, intervenções pedagógicas e entrevistas 
com os alunos deficientes visuais, com os professores das 
turmas regulares e das salas de recursos que atendem alunos 
cegos e/ou com baixa visão, também conhecidas como 
Atendimento Educacional Especializado. Espera-se, com esse 
trabalho, contribuir para a inclusão nas escolas regulares e 
proporcionar um ensino de Matemática mais dinâmico, acessível 
e de acordo com as necessidades dos alunos deficientes visuais. 

Categories and Subject Descriptors 
K.4.2 [Computing Milieux]: Social Issues – Assistive 
tecnologies for persons witch disabilities. Handicapped 
persons/special needs. 

General Terms 
Human Factors.  

Palavras-Chave 
Tecnologia Assistiva, Deficiente Visual, Inclusão, Educação 
Matemática. 

1. RESUMO EXPANDIDO 
A partir da Declaração de Salamanca e da Constituição de 1988, 
a inclusão passou a ser um assunto em pauta, principalmente nas 
escolas regulares, pois foi assegurado o direito a toda criança de 
uma matricula na rede escolar de ensino, tanto pública como 
privada, independente de sua condição física ou mental. 

Os dados apresentados pela Organização Mundial de Saúde no 
ano de 2012 [11] mostram que, em 2006, 40 milhões de pessoas 
no mundo são cegas ou possuem baixa visão. O Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, em seu censo de 2011, 
registrou 28.748 milhões de cegos e 323.137 pessoas com baixa 
visão em todo o País, sendo que o maior índice do País está aqui 
no Estado do Rio Grande do Sul [9]. 

Para trabalhar com os alunos de inclusão Deficientes Visuais 
(DV), se faz necessário o uso de algumas tecnologias, chamadas 
de Tecnologias Assistivas (TA), como, por exemplo, leitores de 
tela, sistema Braille para comunicação escrita e gráfica, material 
concreto e manipulável, instrumentos para o ensino de 
Matemática, entre outros. Além das tecnologias, a prática 
pedagógica deve ser diferenciada, a fim de contemplar as 
restrições físicas desses educandos.  

Este resumo é um recorte do projeto de mestrado, que tem como 
finalidade propor uma investigação, aplicação e intervenções 
pedagógicas no âmbito do ensino de Matemática, mediados 
pelas TA, junto a alunos cegos e/ou de baixa visão, 
intencionando auxiliar professores regentes de turmas inclusivas 
e do Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas 
escolares regulares da região Metropolitana de Porto Alegre - 
Rio Grande do Sul (RS) - Brasil. 

A pergunta norteadora da pesquisa é: Quais estratégias de ensino 
podem ser empregadas com alunos deficientes visuais, por meio 
de intervenções pedagógicas mediadas por TA, visando aos 
processos de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos 
necessários a sua inclusão social? A fim de responder a essa 
pergunta, formulou-se o objetivo geral, que tem como proposta 
investigar processos de ensino e de aprendizagem de conceitos 
matemáticos, mediados por TA, com alunos cegos e/ou de baixa 
visão. A partir do objetivo geral, foram formulados os 
específicos: 

- Investigar as TA disponíveis para alunos DV em sala de aula 
regular; 
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- Investigar as TA disponíveis para o atendimento especializado 
de alunos com deficiência visual; 

- Implementar intervenções pedagógicas, mediadas por TA, que 
visem aos processos de ensino e de aprendizagem de 
Matemática de alunos DV de inclusão em escola regular. 

As reflexões e estudos feitos acerca do assunto contemplam a 
Educação Inclusiva, a Deficiência Visual, as Tecnologias 
Assistivas e o Ensino de Matemática focados nos anos inicias do 
Ensino Fundamental, que serão apresentados na sequência. 

No ano de 1994, com a Declaração de Salamanca, o Brasil 
firmou o marco da incorporação legal da inclusão. O documento 
trata de “Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades 
para Pessoas com Deficiências”, dentre elas estão [4]: “[...] toda 
criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 
aprendizagem; aqueles com necessidades educacionais especiais 
devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los 
dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de 
satisfazer a tais necessidades [...]”. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases) de 1996 incorpora as 
intenções da Declaração de Salamanca, tendo o Capítulo V 
destinado à Educação Inclusiva [4] e, no seu Artigo 58, traz: 
“Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais”, tornando, dessa forma, possíveis as 
mudanças sociais necessárias para a efetivação de uma escola 
inclusiva. 

Com esse novo olhar de diversidade, a rede regular de ensino 
iniciou a efetivação das matrículas de alunos com necessidades 
especiais. Galvão Filho [7] fala sobre essa diferença “não como 
sendo algo problemático e específico das pessoas com 
deficiência, mas, sim, como uma realidade intrínseca a todo ser 
humano. Todos somos diferentes uns dos outros, cada um com 
suas dificuldades e capacidades”. 

Santarosa [15] escreve sobre a diversidade humana, sua 
valorização e respeito, fazendo uma diferenciação dos verbos 
“incluir”, que diz respeito à efetivação da inclusão por meio de 
políticas públicas, e “acolher”, que se refere simplesmente à 
união de grupos: “Para que se configure uma prática de inclusão 
é preciso que bases teóricas de respeito à heterogeneidade e 
suportes técnico-metodológicos necessários à mediação sejam 
discutidos e aprovados pela sociedade em sua totalidade e, em 
especial, por educadores e gestores de sistemas escolares 
contemporâneos” [15]. 

A escola tradicional caminha para uma transformação em 
relação às práticas inclusivas, não apenas abrindo as portas para 
os alunos de inclusão, mas criando novas dinâmicas e relações 
sociais. Galvão Filho [7] coloca que “é indispensável que essa 
escola aprimore suas práticas, a fim de atender as diferenças [...] 
a transformação da escola, não é, portanto, uma mera exigência 
da inclusão escolar de pessoas com deficiência”. 
Gonzáles [8] fala em três princípios básicos para a criança 
inclusiva, sendo eles: o direito à educação, o direito à igualdade 
de oportunidades, e o direito à participação na sociedade. 

O direito à educação é consagrado na Declaração dos Direitos 
Humanos, confirmado na Declaração de Salamanca e nas 
Políticas Públicas Educacionais. Quanto ao direito à igualdade 
de oportunidades, não significa tratar todas as crianças da 

mesma maneira, [8] “uma vez que as crianças são diferentes 
umas das outras, devem ser tratadas de forma diferente para 
alcançarem as mesmas metas”. Portanto, a educação especial é 
[8] “a combinação de currículo, ensino, apoio e condições de 
aprendizagem necessárias para satisfazer as necessidades 
educativas especiais do aluno, de maneira adequada e eficaz”. 

Uma das deficiências apresentadas pelos alunos é a visual, que 
diz respeito [10] “à diminuição da capacidade de visão. Os 
termos visão parcial, cegueira legal, fraca visão e cegueira total 
são comumente usados para descrever deficiências visuais”.  É 
importante ressaltar as diferenças, as características entre cada 
um dos termos relacionados à Deficiência Visual, conforme 
apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características dos termos relacionados à DV 
Termo Características 
Visão 
Parcial ou 
Baixa Visão 

Percepção luminosa ou de grandes formas. 
Acuidade visual varia entre 20/70 e 20/200. 

Legalmente 
Cego ou 
Cego 

Acuidade visual central de 20/200, ou menor. 
Campo de visão limitado. 
Possui no máximo 10% de visão normal. 
Campo de visão inferior a 20 graus. 

Uma pessoa com baixa visão enxerga o suficiente para realizar 
as principais atividades do seu cotidiano sozinha, embora 
necessite de lentes especiais para a leitura e visualização da tela 
do computador ou de uma televisão. Já os cegos necessitam de 
outros recursos, pois possuem apenas uma percepção da luz ou 
perda total da visão. 

A cegueira não apresenta resíduos visuais, [17] “por isso, para 
facilitar a aprendizagem, existem recursos alternativos para 
acesso ao texto escrito, como o sistema Braille e os leitores de 
tela1, e ainda materiais concretos de diversos tipos e texturas 
para tornar acessíveis as demais informações”. 

As impossibilidades da realização de tarefas em função da sua 
inexatidão visual requerem [18] “adaptações de tempo, ajuda e 
modificações, utilizando de seus outros sentidos, que muitas 
vezes acabam por se tornar mais aguçados, para se adaptarem à 
sua vida diária”. 

[1] [...] “a cegueira não impede o desenvolvimento, mas este 
difere, de diversos modos, do apresentado pelas crianças 
videntes.” O autor ainda argumenta que a linguagem/fala é uma 
das principais fontes de informação para a criança cega, pois 
através dela é possível apresentar conceitos e explicações, 
substituindo, assim, o material visual. 

Os dados do Censo Escolar, disponibilizados pelo INEP 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), mostram que, das 82.425 matrículas computadas de 
alunos com deficiência visual, 8.775 matrículas foram de alunos 
com cegueira e 73.650 de alunos com baixa visão [1]. 

Com a inclusão de alunos com DV nas escolas regulares, faz-se 
necessário um estudo e adaptação do material metodológico, e a 
tecnologia é uma das fontes de informação que podem ser 
utilizadas com esses alunos, pois as crianças deficientes visuais 
não possuem limitações de aprender, mas é necessário [14] 
“promover os recursos e os meios adequados para assegurar o 

                                                           
1 Leitores de Tela são softwares usados para obter resposta do 
computador por meio sonoro, ou seja, é lido o conteúdo. 
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acesso ao conhecimento em todas as etapas e níveis de 
escolaridade”. 

Uma das adaptações a ser realizada é o sistema de escrita. Na 
sua alfabetização, a criança cega deve aprender o Braille, que foi 
criado em 1825 por Louis Braille e consiste em 6 pontos que, 
combinados, formam 68 pontos diferentes, entre letras, números, 
caracteres especiais (inclusive os matemáticos, físicos e 
químicos) e partituras musicais. 

O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), instituído pela Portaria n° 
142, de 16 de novembro de 2006, apresenta o seguinte conceito 
de Tecnologia Assistiva: “[...] é uma área do conhecimento, de 
característica indisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social [6].” 

A Tecnologia Assistiva pode ser vista da seguinte maneira: [2] 
“[...] para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas 
mais fáceis, para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna 
as coisas possíveis.” Essas tecnológicas são classificadas 
segundo as diretrizes gerais da ADA (American with Disabilities 
Act) em oito categorias [16]: Auxílio à Vida Diária; CAA - 
Comunicação Aumentativa (suplementar) e Alternativa; 
Recursos de Acessibilidade ao Computador; Sistema de 
Controle de Ambiente; Órteses e Próteses; Adequação Postural; 
Auxílio para Cegos ou com Visão Subnormal; Auxílio para 
Surdos ou com Déficit Auditivo. 

O site Pitane [12] apresenta uma classificação de recursos de 
Tecnologia Assistiva para alunos com deficiência visual como 
sendo naturais, pedagógicos, tecnológicos e culturais, conforme 
apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Classificação das Tecnologias Assistivas para DV 
Classificação Descrição 

Naturais 

Elementos da própria natureza, como, por 
exemplo, um graveto e um galho, de diâmetros 
diferentes, para representar os conceitos de 
“grosso” e “fino”. 

Pedagógicos 
Dispositivos confeccionados por professores, 
pais, colegas, com o objetivo de ensinar ao aluno, 
não importando o grau de sofisticação. 

Tecnológicos 
Dispositivos eletrônicos disponíveis para facilitar 
o ensino, como, por exemplo, impressora Braille, 
leitor de telas, entre outros. 

Culturais 
Livros em Braille ou em áudio, assim como 
materiais disponíveis nos museus e vídeos com 
descrições. 

O aluno cego necessita dominar alguns instrumentos que são 
indispensáveis para o seu processo de aprendizagem e para a 
escrita: reglete e punção (Figura 1a), responsáveis pela escrita 
em Braille; conhecimento e alfabetização no sistema Braille 
(Figura 1b) e domínio da máquina de datilografia Perkins Braille 
(Figura 1c). 

 
Figura 1. Materiais Básicos para Leitura e Escrita 

Para a área da Matemática, o aluno cego possui alguns recursos 
específicos, como o sorobã (Figura 2a), uma espécie de ábaco 
para realizar cálculos matemáticos; o Multiplano (Figura 2b), 
um instrumento que possibilita, por meio do tato, a compreensão 
de conceitos matemáticos; e a calculadora falante (Figura 2c), 
que “fala” todas as operações realizadas, da inserção dos 
operandos, operador e resultado. 

  
Figura 2. Materiais para Ensino de Matemática 

O uso de recursos tecnológicos na educação, como o 
computador e a calculadora, contribui na aquisição de 
conhecimentos. Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) de 
Matemática relatam que “pode contribuir para que o processo de 
ensino e aprendizagem de Matemática se torne uma atividade 
experimental mais rica, sem risco de impedir o desenvolvimento 
do pensamento, desde que os alunos sejam encorajados a 
desenvolver seus processos metacognitivos e sua capacidade 
crítica” [5]. 

Trabalhar a Matemática junto a alunos com DV é uma das 
grandes preocupações dos professores da área, [13], já que, “sem 
recursos especiais, alunos com cegueira [...] terão bastante 
dificuldade de acompanhar a matéria nas primeiras séries do 
ensino fundamental”. Um dos motivos é em função dos cálculos 
mentais e operações que devem ser realizadas no papel, sendo 
que os recursos computacionais podem auxiliar nesse aspecto. 

Para o uso de computadores e celulares, o deficiente visual conta 
com os leitores de tela, como o DosVox, Virtual Vision, Jaws, 
entre outros para computadores; e o SVox Classic, para celulares 
com sistema operacional Android. 

O DosVox é o editor mais utilizado pelos cegos, por ser gratuito 
e de fácil utilização. Foi desenvolvido no núcleo de computação 
eletrônica da UFRJ, com o objetivo de auxiliar a comunicação 
do deficiente visual, “o sistema realiza a comunicação com o 
deficiente visual através de síntese de voz em Português” [3]. 
Além da comunicação, o sistema conta com diversos aplicativos, 
que serão utilizados durante a pesquisa, como o Calcuvoz, uma 
calculadora; Edivox, um editor de textos; Webvox, para navegar 
na Internet; entre outros recursos necessários e estimuladores da 
inclusão social. 

A pesquisa terá caráter qualitativo, com o objetivo de investigar, 
analisar e implementar possíveis soluções de ensino para alunos 
com DV, focando na área da Matemática, utilizando-se, para 
isso, dos recursos das TA gratuitas. 

Os sujeitos da pesquisa estarão vinculados a escolas públicas de 
Educação Básica inclusivas da região metropolitana de Porto 
Alegre, RS, e serão convidados a participar da pesquisa, 
considerando os seguintes critérios: Alunos cegos e/ou com baixa 
visão; Professores do AEE e Professores de classes inclusivas que 
trabalham com alunos cegos e/ou com baixa visão. 

Os processos de ensino e aprendizagem de Matemática serão 
analisados através de entrevistas, questionários, observações no 
AEE e em sala de aula. 

As etapas da metodologia preveem:  

a 

a b c 

b c 
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• Aplicar questionários de pesquisa sobre o processo de 
aprendizagem da Matemática junto a alunos cegos e/ou 
com baixa visão; 

• Aplicar questionário sobre o processo de aprendizagem da 
Matemática junto aos professores do AEE, que atuam com 
alunos cegos e/ou com baixa visão; 

• Aplicar questionário sobre o processo de aprendizagem da 
Matemática junto aos professores de sala de aula regular, 
que atuam com alunos cegos e/ou de baixa visão; 

• Entrevistar os professores do AEE de escolas públicas 
sobre o processo de ensino de Matemática de aluno cegos 
e/ou com baixa visão em atendimento especializado 
utilizando recursos das Tecnologias Assistivas; 

• Acompanhar os processos de ensino de Matemática 
empregados junto a alunos cegos e/ou com baixa visão, 
observando aspectos metodológicos da práxis docente no 
atendimento especializado utilizando as TA; 

• Analisar recursos didáticos digitais considerando as 
diferentes necessidades e potencialidades dos alunos cegos 
e/ou com baixa visão em relação à Matemática; 

• Implementar, desenvolver, aplicar e avaliar as ações de 
intervenção pedagógica explorando as TA, na área de 
Matemática, junto a alunos cegos e/ou com baixa visão. 

Com a proposta de pesquisa, estudos, reflexões e considerando 
que, a partir das leis e declarações apresentadas, as escolas são 
obrigadas a proporcionar aos alunos de inclusão tanto a sua 
matrícula quanto o acompanhamento do aprendizado, 
oportunizando um ensino de qualidade, independente da sua 
condição física ou mental, é necessário, para que tudo isso ocorra, 
adaptações e uso de material didático de acordo com a deficiência. 

As TA contribuem para uma maior independência do aluno, 
tornando possível auxiliar na aquisição de conhecimentos 
escolares e pessoais, além de aguçar, no caso dos educandos 
com DV, os sentidos da audição e do tato. 

Pretende-se, por meio do estudo e das intervenções pedagógicas 
que serão realizadas com o auxílio das TA, fornecer ao aluno um 
melhor aproveitamento do conhecimento matemático exigido na 
escola e na vida diária, bem como oferecer, aos professores das 
classes regulares e do Atendimento Educacional Especializado, 
um maior entendimento do uso das tecnologias junto a alunos 
com DV. 
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ABSTRACT  
This paper introduces the conception and architecture of a 
continuous program of professors formation in course of distance 
modality. Based on the architecture also if refers the management 
skills, as one of mobilization elements of a project. The synergy this 
work became possible the elaboration a reference model to seven 
courses, that have a didactic design guided in the interaction among 
participants and comply with financial sustainability of the project. 

RESUMO 
Este artigo aborda a concepção de uma arquitetura pedagógica de 
um programa de formação continuada para professores, na 
modalidade educação a distância. Baseado na arquitetura, também se 
faz referência às competências de gestão, como um dos elementos 
mobilizadores de um projeto. A sinergia desse trabalho tornou 
possível a elaboração de um modelo de referência para sete cursos, 
que possuem um desenho didático pautado na interação entre os 
participantes e no atendimento à sustentabilidade financeira do 
projeto. 

Palavras-chave 
Arquitetura pedagógica, projeto de extensão EaD, competências. 

1. INTRODUÇÃO 
Em 2004, Palloff e Pratt [1] salientavam em seu livro que as 
melhores práticas no ensino online dependiam do uso eficaz de 
várias tecnologias. Já em 2013, as mesmas autoras destacam os 
ensinamentos de Graham e seus colaboradores (2001) apud [2], 
dizendo que: “os intrutores devem fornecer diretrizes claras para a 
interação com os estudantes; fornecer tarefas de discussão bem-
planejadas para promover a cooperação entre os estudantes; 
encorajar os estudantes a apresentarem uns para os outros os 
trabalhos do curso; fornecer feedback imediato; fornecer prazos para 
a entrega de tarefas; fornecer tarefas desafiadoras; e permitir que os 
estudantes escolham os tópicos dos trabalhos.” Palloff e Pratt (2013, 
p.25). 

No entanto, antes mesmo de contemplar a excelência da interação 
online, é necessário pensar no planejamento e organização do 
projeto de um curso, ou seja, é preciso pensar no processo como um 
todo, em sua arquitetura. Seja para educação online ou não, um 
curso deve emergir da reflexão, do planejamento e da concepção de 
uma proposta pedagógica alinhada a uma proposta de gestão. Como 
pilar deste planejamento e organização, tem-se a arquitetura 
pedagógica. Conforme [3], a arquitetura pedagógica corresponde ao 
“Sistema de premissas teóricas que representa, explica e orienta a 
forma como se aborda o currículo e que se concretiza nas práticas 
pedagógicas e nas interações professor-aluno-objeto de 
estudo/conhecimento.” 

Neste contexto, pensar na arquitetura pedagógica é olhar para cada 
uma das nuâncias de um curso que tem seu processo de 
desenvolvimento dependente de um projeto sustentável, integrado e 
com objetivos claros. Portanto, [3] destaca que a arquitetura 
pedagógica deve levar em consideração aspectos metodológicos, 
tecnológicos, organizacionais e de conteúdo. 

O presente artigo trata da concepção da arquitetura de um programa 
de formação continuada para professores, estruturado por cursos de 
extensão na modalidade a distância. A arquitetura é resultado do 
trabalho conjunto de professores, coordenação tecnopedagógica, 
coordenação de projetos, coordenação tecnológica e produção de 
materiais, assim também explora-se neste artigo as competências da 
gestão. A sinergia deste trabalho tornou possível a elaboração de um 
modelo de referência para os cursos, que possui um desenho didático 
pautado na interação entre os participantes e no atendimento à 
sustentabilidade financeira do projeto. 

2. EDUCAÇÃO EM REDE 
A tecnologia em rede permite expandir as possibilidades e explorar 
novas oportunidades, no trabalho, na educação e na expressão da 
cidadania, ao instituírem meios inovadores de comunicação e 
colaboração. Ela amplia a busca e a pesquisa de informações em um 
círculo construtivo coletivo, que permite acesso e conexões em uma 
cultura de compartilhamento e reutilização, baseada na troca de 
experiências, conteúdos e recursos. De acordo com [5], vivencia-se 
“novas maneiras de adquirir conhecimento e competências, 
especialmente as que incluem ênfase em trabalho colaborativo, 
compartilhamento de informações e alto grau de interatividade” 
Litto (2010, p.53). 

As redes de aprendizagem fortalecem a escola enquanto espaço 
aberto e conectado com o mundo e o professor, enquanto 
pesquisador e autor de projetos educativos concernentes com as 
demandas da atualidade. Mobilizado por esse pensamento, um grupo 
de profissionais desenvolveu uma proposta de cursos na área de 
educação que têm em comum o conceito de rede de aprendizagem, 
construída pela colaboração e interação entre os educadores 
participantes dos cursos. Tal proposta também é fruto de um trabalho 
vivenciado em rede, do engajamento, colaboração e competências de 
seus autores e, principalmente, da condução de um programa que 
envolve diferentes pessoas, espaços, necessidades de suporte e 
condições para um processo e realização de um projeto EaD. 

2.1 Programa Educação em Rede 
O Programa de Formação Continuada para Professores Educação em 
Rede destinou-se a professores das escolas de Educação Básica de 
diferentes municípios e buscou construir e ampliar competências 
com vistas à qualificação docente, contribuindo para a aprendizagem 
efetiva e para uma escola de qualidade para todos. 

Na proposição do programa assegurou-se um momento presencial e 
momentos a distância, para apoiar e garantir a comunicação e a 
interação entre todos os participantes, por meio de diferentes 
suportes, ambientes de aprendizagem, recursos e materiais. Foi 
previsto o seguinte formato: um seminário de abertura do programa 
e sete cursos de formação continuada para professores, organizados 
e gerenciados pela Assessoria de Educação a Distância da 
Universidade de Santa Cruz do Sul (AEAD UNISC). 

O seminário de abertura foi realizado em cada município e contou 
com a participação dos professores, público-alvo do programa. 
Envolveu os seguintes momentos: 
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1.  sensibilização para a formação continuada através de uma 
encenação teatral concebida a partir das temáticas desenvolvidas 
no programa; 

2.  palestra sobre a articulação entre Empresa / Universidade / 
Gestores Públicos para a viabilização da formação continuada de 
professores; 

3.  oficina pedagógica sobre o uso da tecnologia na formação 
docente. 

Os sete cursos foram organizados na modalidade Educação a 
Distância. Cada curso com uma carga horária de vinte horas. O 
monitoramento constante, por intermédio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da UNISC, possibilitou uma avaliação permanente e 
um atendimento imediato das demandas dos participantes, 
permitindo atingir melhores resultados. Os cursos ofertados pelo 
programa foram: Alfabetização e Letramento, Avaliação Escolar, 
Educação Ambiental, Educação e Tecnologias, Pesquisa na 
Educação, Psicomotricidade, Trabalho e Educação. 

Sendo assim, o programa foi submetido ao edital 2012/02 de seleção 
pública de patrocínios da Companhia Riograndense de Mineração 
(CRM). Contemplado por este edital, o programa teve um período de 
realização de 06 meses e resultou na capacitação de 210 professores 
das escolas de Educação Básica dos municípios de Minas do Leão e 
Candiota, disseminando o conceito de rede de aprendizagem, 
construída pela colaboração e interação entre a AEAD UNISC, a 
CRM, Escolas Públicas e as Secretarias de Educação dos 
municípios. 

3. ARQUITETURA PEDAGÓGICA 
O programa teve sustentação no desenho de uma arquitura que 
contempla aspectos metodológicos, tecnológicos, organizacionais e 
de conteúdo [4]. A Figura 1 ilustra o mapa conceitual que representa 
o desenho didático do programa e que serve de modelo para os sete 
cursos.  

Os aspectos organizacionais são apresentados em amarelo e verde, 
correspondem a organização do curso quanto a tempo e espaço, 
expectativas e propósitos. Leva-se em consideração a flexibilização 
de dedicação do estudante ao curso. No entanto, para organização do 
grupo (social), tem-se explicitados os objetivos e momentos de 
conclusão de atividades. Todo o suporte ao estudante também é 
evidenciado nesse aspecto, desde os serviços de apoio até o suporte 
técnico. 

Os conceitos em verde também representam o conteúdo e os 
artefatos utilizados. Os conteúdos estão alinhados com os propósitos 
e são construídos de forma que permitam ao estudante traçar a sua 
rota de aprendizagem. Os artefatos equivalem ao design e aos 
materiais disponibilizados pelo curso. O curso contém várias mídias 
que são integradas pelos cadernos pedagógicos, escritos através de 
uma fala dialógica do professor, no intuito de mobilizar o estudante. 
Os diferentes elementos que compõem o caderno didático são 
pensados de maneira a contemplar os diferentes estilos de 
aprendizagem e formas de aprender [6]. 

Os conceitos em rosa e azul correspondem aos aspectos 
metodológicos e tecnológicos, ou seja, apresentam as atividades, 
formas de interação e método de avaliação. Quanto aos aspectos 
metodológicos, o curso tem um arranjo pensado de modo a propor a 
sinergia entre seus recursos, procedimentos e técnicas; que tem 
inspiração nos propósitos do curso e nas expectativas do estudante. 
Assim, também foi necessário possibilitar ao estudante a 
flexibilidade de construção (diferentes rotas de aprendizagem) e a 
apropriação dos temas trabalhados (relação com o seu contexto de 

atuação). Neste sentido, é importante que o estudante tenha feedback 
constante de suas atividades e perceba o seu desenvolvimento. 

Ressalta-se ainda no aspecto metodológico, que o curso está dividido 
em três momentos: o primeiro leva o estudante a reflexão e 
compartilhamento social de situações contidianas; o segundo 
momento mobiliza o estudante a explorar situações-problema e 
propor soluções com base nas reflexões realizadas anteriormente; já 
o terceiro momento, leva o estudante a relacionar as aprendizagens 
com a sua prática e a encontrar novas possibilidades. 

 

 
Figura 1. Arquitetura pedagógica 

 
O mapa ilustrado na Figura 1 serve como modelo de desenho para os 
sete cursos. Apenas as unidades de estudo, apresentadas na descrição 
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das semanas (em verde), diferem de um curso para outro. As 
unidades apresentadas na Figura 1 correspondem aos conteúdos 
trabalhados no curso “Educação e Tecnologias” (Figura 2 e 3), que 
tem como objetivos: proporcionar ao estudante conhecer o histórico 
que permeia a relação entre educação e tecnologia e, discutir sobre 
como o computador e a rede são inseridos no processo de 
aprendizagem, discutir o assunto aprendizagem em rede na Web 2.0 
e conhecer comunidades práticas na área da educação, além de 
experenciar uma ferramenta de autoria coletiva da Web 2.0. 

 
 

 
 

 
Figura 2. Curso Educação e Tecnologias 

 
 

 
Figura 3. Sala virtual de um curso 

 

4. COMPETÊNCIAS DA GESTÃO 
As competências do projeto emergem de seu planejamento, 
organização e sinergia, antes e durante a execução. Suas capacidades 
instigam práticas de situações desafiadoras desenvolvidas com foco 

no estudante. Assim, o Programa Educação em Rede parte do 
presuposto de estimular o estudante a se apropriar de competências 
que perpassam pelos domínios cognitivos, tecnológicos e 
sociocultural. Na Figura 4, a base do mapa apresenta os aspectos 
mobilizadores para o desenvolvimento das competências. 

Conforme [4] “O domínio cognitivo corresponde as competências 
pautadas no sujeito e sua aprendizagem, portanto, na construção do 
conhecimento, coordenação das ações e organização pessoal. O 
domínio tecnológico está relacionado às competências quanto ao uso 
dos recursos tecnológicos na EAD. O domínio sociocultural se refere 
aos aspectos sociais e culturais.” Behar et al. (2013, p. 51). 

Para além dos seus objetivos, todo projeto tem o desafio de 
mobilizar e organizar as condições humanas, recursos materiais e 
financeiros, ambos necessários para o sucesso do processo 
educativo. As competências de um projeto são peças-chave para o 
bom desenvolvimento de todo o processo e de todos e, em essência, 
são reflexo das ações e competências das pessoas envolvidadas com 
o mesmo. 

Desta forma, [4] acrescenta mais um conjunto de competências que 
classifica ao “Domínio da Gestão”. Tais competências estão voltadas 
para a organização e garantia do bom funcionamento e atendimento 
aos cursos. No caso específico do Programa Educação em Rede, a 
gestão compreende a coordenação de projetos, amparada pela 
coodenação tecnopedagógica, pelos  professores e equipes de 
produção de materias e tecnológica, ambos atores responsáveis pelo 
desenho do programa, de forma a atender as necessidades didáticas, 
práticas, acadêmicas e financeiras. 

Para atender os anseios da proposta contemplada no desenho da 
arquitetura do Programa Educação em Rede (ilustrados nos mapas 
das Figuras 1 e 4), foi preciso mobilizar e conscientizar os 
estudantes para suas responsabilidades como aluno virtual, bem 
como possibilitar que a equipe de trabalho conhecesse as 
necessidades de seus estudantes. Portanto, o contato inicial no 
evento de abertura foi fundamental. Para isso, foi preciso deslocar a 
equipe de trabalho até os minicípios contemplados pelo programa. A 
natureza do desenho do programa também previa uma participação 
ativa tanto do professor, quanto da equipe de suporte e de produção 
de materiais.  

Contudo, como em todo projeto, era necessário atender o limitado 
recurso financeiro e o controle de recursos. A coordenação do 
programa além de executar as funções relacionadas ao curso, 
precisava assumir uma posição gestora mais complexa. Buscar 
inovação e melhoria neste caso, era compreender que para a 
realização do projeto era preciso aporte financeiro, de forma a 
assegurar a execussão do planejado com qualidade. 

Coordenar implica tomar a incumbência e incentivar ações 
colaborativas que favoreçam a integração e a sincronia entre as 
ações definidas no projeto e os envolvidos no processo, tendo em 
vista atingir os objetivos de forma eficiente e eficaz.  Para tal, o 
programa precisou de parceiros dispostos a auxiliar no investimento 
e que acreditassem na proposta apresentada. Desta forma, dentre as 
habilidades da gestão para a mobilização e realização do programa, 
destaca-se com base em [4] e [7]: 

• Identificação de possibilidades (no que tange ao apoio 
fincanceiro), valor e aplicabilidade (como aproximação com as 
Secretarias Municipais de Educação, de forma a conhecer e a 
criar espaços de compartilhamento e colaboração). 

• Operacionalização dos recursos, técnicas e projeto. 

• Gestão do relacionamento, mobilização e integração entre os 
atores envolvidos. 
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• Alinhamento das aspirações do desenho pedagógico com a 
gerência dos controles financeiros e as proposições do projeto. 

• Gerenciamento das condições e mudanças do processo. 

• Manter o projeto centrado nas competências estabelecidas e 
nos resultados de avaliação. 

 
Figura 4. Mobilização das competências 

 

Tais habilidades foram mobilizadas por atitudes como: 
relacionamento interpessoal, iniciativa, tomada de decisões, 
flexibilidade, objetivo, foco, organização, inovação, articulação, 
negociação e comunicação. Bem como envolveram conhecimentos 
como: plano de gestão, processos didáticos-pedagógicos, exercício 
orçamentário, coordenação de equipes, compreensão das dimensões 
envolvidas, técnicas e métodos de gestão. 

5. CONSIDERAÇÕES 
"Pensar" na arquitetura pedagógica é pensar nas competências de um 
curso e daqueles que lhe dão vida. Suas capacidades impulsionam 
práticas e situações desafiadoras. As competências de um curso 
emergem de seu planejamento, organização, entendimento de seus 
objetivos, e é o seu desenho que ilustra todo o propósito e sentido. 
Cuidar do desenho de um projeto é o primeiro passo para coduzir os 
atores envolvidos no processo e, principalmente o estudante, a 
vivenciar e se apropriar de competências, que perpassam para além 
de conteúdos, pelos domínios cognitivos, sociocultural e 
tecnológico. 

Como resultado das aspirações abordadas neste artigo, foi 
apresentado o escopo do  Programa Educação em Rede na 
modalidade a distância, que tem ilustrado no desenho da sua 
arquitetura o modelo que serviu como referência para sete cursos. 
Tudo isto tem sentido quando emerge de um planejamento e gestão 
empenhada, com cuidado e respeito, ao alcance dos objetivos do 
projeto. Segundo [7] e [4], 

“mais do que ter ciência da estrutura do curso do qual faz 
parte, o coordenador necessita ter competência na sua 
prática profissional, tendo como base a importância dos 
aspectos pedagógicos, administrativos, tecnológicos e de 
gestão. Entende-se, assim, que a relação construída entre 
os diferentes elementos que compõe o planejamento e a 
prática de sua proposta de gestão podem intervir nos 
resultados almejados” Behar (2013, p.148). 
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ABSTRACT 
This paper presents the development of an ODA (Learning 
Objects) and its teaching methodologies that allow a simple 
overview of how the main hardwares of a microcomputer are 
integrated. The methodologies can be applied when teaching 
Basic Computing in high school and / or specific technical 
courses. The object was developed through a process of 
development and evaluation of educational softwares. This serves 
to identify the pedagogical value of the software in the 
educational field. In the object, pedagogical and technical 
requirements were inserted for the preservation of learning 
benefits and quality of the technological resource produced with 
interactivity that allows motivation and facilitates student's 
understanding related to the dilution of practical contents. The 
quantitative method was applied in the evaluation of the software, 
where the observed variables were few, objective and measured in 
numerical scales, considering the importance and relevance of 
technical and pedagogical content to be applied to the object. The 
prototype was tested in a public school in order to identify 
improvements of the requirements to facilitate usability. We hope 
that the methodologies developed and the implementation of ODA 
(Learning Objects) are auxiliary tools in improving teaching and 
learning, allowing the student to acquire prior knowledge about 
the contents. 
Keywords: hardwares, teaching methodology, microcomputer 
installation and maintenance, ODA (Learning Objects), 
educational software. 
 
RESUMO 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um ODA, bem 
como suas metodologias de ensino-aprendizagem que possibilita 
uma visão simples de como se integram os principais hardwares 
do microcomputador, além de técnicas de manutenção básica 
dessas máquinas. As metodologias podem ser aplicadas em 
disciplinas de Informática Básica do ensino médio e/ou cursos 
técnicos específicos. O objeto foi desenvolvido por meio de 
processo de desenvolvimento e avaliação de softwares 
educacionais. Isso serve para identificar o valor pedagógico do 
software na área educacional. No objeto foram inseridos requisitos 
técnicos e pedagógicos que visam à preservação dos ganhos na 
aprendizagem e qualidade do recurso tecnológico produzido, com 
uma interatividade que permite motivar e facilitar a compreensão 
do aluno, em relação à diluição dos conteúdos práticos. O método 
quantitativo foi aplicado na avaliação do software, onde as 
variáveis observadas foram poucas, objetivas e medidas em 
escalas numéricas, considerando a importância e relevância dos 
conteúdos técnicos e pedagógicos a serem aplicados no objeto. O 
protótipo foi testado numa escola pública, visando identificar 
melhorias dos requisitos para facilitar a usabilidade. Espera-se que 
as metodologias desenvolvidas e a aplicação do ODA sejam 

ferramentas auxiliares na melhoria do ensino-aprendizagem, 
possibilitando ao aluno adquirir conhecimentos prévios sobre os 
conteúdos apresentados. 

Palavras-chave: hardwares, metodologia de ensino, montagem e 
manutenção de microcomputadores, ODA, software educativo. 
 
1.  INTRODUÇÃO 
A informática tem se mostrado um poderoso agente transformador 
na educação. Novos instrumentos tecnológicos estão sendo 
utilizadas como mecanismos auxiliares no processo de ensino-
aprendizagem. 

Os Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) surgem como 
instrumentos tecnológicos desenvolvidos para promover o 
conhecimento, de forma a facilitar a disponibilidade e a 
acessibilidade da informação. Essas tecnologias disponibilizam 
para o educando possibilidades de desenvolver habilidades na sua 
formação, estimulando a interatividade e a criação de inteligências 
coletivas. Os ODAs podem ser definidos como qualquer entidade 
digital que pode ser usada, reusada ou referenciada durante um 
processo de aprendizagem suportado pela tecnologia (WILEY, 
2000). 

O estudo apresenta o desenvolvimento de um ODA, chamado 
Simont-PC, que possibilita visualizar como se integram os 
principais hardwares do microcomputador, além de técnicas de 
manutenção básica dessas máquinas. O objeto foi 
desenvolvimento com base no estudo que demonstra as aulas 
práticas de hardwares nas disciplinas de Informática das escolas 
públicas serem pouco aplicadas, em decorrência da falta de 
estrutura e de laboratórios específicos para essas práticas. 

O ensino de hardwares está relacionado com a montagem e a 
manutenção de microcomputadores, exigindo múltiplos recursos 
para a aplicação de práticas em sala de aula ou laboratório 
específico. Os alunos devem estudar as técnicas de diagnósticos, 
instalação e configuração dos microcomputadores. Para isso, há 
um custo operacional elevado, visto que muitas escolas não 
possuem um aparato tecnológico atualizado e eficaz para essas 
práticas. 

Para minimizar o problema, diversas abordagens vêm sendo 
aplicadas, como uso de ilustrações, vídeos e muitas vezes 
equipamentos ultrapassados, que consequentemente ensinam 
conteúdos desatualizados. 

Na literatura detectou-se a dificuldade de encontrar ODAs que 
auxiliam o ensino de montagem e manutenção de 
microcomputadores por meio de simulação, modelagem e 
visualização dos ambientes. 

Os principais softwares encontrados e que relacionam-se com o 
trabalho proposto são: Simulador de Defeitos (INTEL, 2011), 
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MontaPC (VIEIRA, MELO, SOUZA et al., 2013) e Ambiente 
Virtual para Ensino de Instalação e Manutenção de 
Microcomputadores (DAMASCENO e CABRAL, 2013). 

O Simulador de Defeitos é uma ferramenta que permite a 
utilização de métodos de ensino para a manutenção de 
microcomputadores, mas não aplica conteúdos de montagem. Por 
não existir uma atualização do simulador, as metodologias que 
podem ser aplicadas acabam sendo prejudicadas, pois apresenta 
hardwares antigos, não sendo a realidade dos microcomputadores 
modernos. 

O MontaPC é o mais próximo do ODA proposto neste estudo. Os 
testes realizados apresentam boa interação com o aluno, 
permitindo apenas metodologias para o ensino montagem de 
microcomputadores. O objeto é executado online e não permite o 
download. 

O Ambiente Virtual para Ensino de Instalação e Manutenção de 
Microcomputadores é um software voltado para a Realidade 
Virtual (RV). Apresenta um tamanho elevado devido às imagens 
trabalhadas em 3D, permitindo o uso de metodologias para o 
ensino de montagem de microcomputadores. O software não 
possui as características de ODA. 

O ODA proposto neste trabalho é uma tecnologia que permite a 
utilização de metodologias, para auxiliar com conteúdos 
atualizados, o ensino-aprendizagem de montagem e manutenção 
de microcomputadores em um único objeto. A tecnologia proposta 
permite uma interação por meio de recursos multimídias, tendo o 
seu uso e reuso para fins educacionais. Com isso, o objeto 
pretende sanar alguns problemas encontrados nos trabalhos 
relacionados. 

Para o desenvolvimento do objeto, inicialmente, foram detectados 
os principais requisitos (LINS e GOMES, 2003, p.971-975) que 
atendam as necessidades do ensino. Após a aplicação desses 
requisitos, foi adotado um método quantitativo para a avaliação, 
onde as variáveis observadas foram poucas, objetivas e medidas 
em escalas numéricas. Na avaliação considerou-se a importância e 
relevância dos conteúdos técnicos e pedagógicos aplicados no 
objeto (OLIVEIRA, COSTA e MOREIRA, 2001, p.120-121). 

O protótipo do Simonta-PC foi testado de forma dinâmica com o 
objetivo de obter o comportamento esperado. Sendo aplicado – 
em situação experimental – observando as reações dos alunos para 
que as modificações necessárias sejam realizadas futuramente em 
novas versões. 

Espera-se que as metodologias desenvolvidas e a aplicação do 
ODA sejam ferramentas auxiliares na melhoria do ensino-
aprendizagem, possibilitando ao aluno adquirir conhecimentos 
prévios sobre os conteúdos abordados. Havendo assim, uma 
redução de tempo com as aulas práticas e suprindo a deficiência 
e/ou ausência do laboratório específico  nas escolas públicas. 

2.  PROBLEMAS NO ENSINO DE 
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 
MICROCOMPUTADORES 
Os conteúdos de hardwares nas aulas práticas das escolas públicas 
são pouco aplicados, em decorrência da falta de estrutura e 
laboratórios específicos. Sendo que isso pode causar uma 
deficiência na aprendizagem. 

A pesquisa realizada em algumas escolas da rede pública 
demonstra o problema que existe no ensino (Tabela 01). Foram 

pesquisadas 04 (quatro) escolas que ofertam cursos técnicos de 
Montagem e Manutenção de Microcomputadores em nível médio. 
Dessas, acredita-se que apenas 01 (uma) deve ofertar o curso com 
o mínimo de qualidade, pois possui um laboratório específíco para 
as práticas pedagógicas, mas deixa muito a desejar na 
modernidade dos computadores e equipamentos encontrados. Das 
03 (três) escolas restantes, 02 (duas) possuem turmas em 
andamento, mas informaram que não irão ofertar novas turmas, 
devido aos custos e problemas com a manutenção dos laboratórios 
específicos, e 01 (uma) possui turmas em andamento e continuará 
ofertando novas turmas, mesmos com a ausência de laboratório 
específico para as aulas práticas. 

Tabela 1. Problemas no ensino de montagem e manutenção de 
microcomputadores nas escolas da rede pública. 

Quantidade 
de escolas 

Possui laboratório 
específico para aulas 

práticas 

Pretendem ofertar novas 
turmas 

Sim Não Sim Não 

04 01 03 02 02 
Fonte: próprio autor. 

As escolas vêm aplicando diversas abordagens para encontrar 
soluções que auxiliem o ensino, como por exemplo, o uso de 
ilustrações (imagens), manuais de dispositivos dos fabricantes e 
hardwares danificados que servem para o aluno visualizar 
fisicamente o equipamento. 

Apesar das abordagens serem louváveis, acredita-se que a 
utilização de ODAs é considerada a forma mais eficaz que as 
escolas podem encontrar para atenuar o problema das aulas 
práticas. O uso dessas tecnologias permitem que os alunos tenham 
contato, virtualmente, com os equipamentos e componentes de 
hardwares de microcomputadores. Isso possibilita aos educandos 
à manipulação, instalação e configuração dos equipamentos de 
diversas formas, evitando danos por instalação elétrica e/ou um 
mau funcionamento devido à configuração inadequada dos 
mesmos. 

3.  PROPOSTA DO ODA 
Devido a simplicidade e a fácil implementação o processo Sophia 
(PESSOA e BENITTI, 2008, p.72-180) para produção de 
softwares educativos foi a referência para o desenvolvimento do 
protótipo do Simonta-PC. 

Para a aplicação das metodologias de ensino foram inseridos dois 
módulos específicos no objeto. Sendo, um para a montagem e 
outro para a manutenção básica, isso permite a aplicação das 
técnicas em uma única ferramenta. Os módulos disponíveis no 
protótipo são descritos, de forma sucinta, a seguir. 

No primeiro módulo, o aluno conhece os principais componentes 
que formam o microcomputador, tais como: placa-mãe, 
processador, cooler, memória principal, placa de vídeo, fonte de 
alimentação, disco rígido, gabinete, monitor, teclado e mouse. A 
simulação permite a montagem dos principais hardwares internos 
e externos do microcomputador, usando as técnicas de montagem 
numa sequência lógica pré-estabelecida. 

No segundo módulo, são apresentados os principais defeitos que 
ocorrem em um PC, proporcionando ao aluno conhecer algumas 
técnicas de manutenção de microcomputadores. No software a 
manutenção é simulada por meio de defeitos comuns que são 
apresentados. Dessa forma, o aluno pode analisar e encontrar a 
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solução com base em um diagnóstico físico ou lógico, e resolver o 
problema por meio das soluções apresentadas. 

A Figura 1 demonstra a tela de login do objeto, que é apresentada 
após o vídeo de inicialização. Com o login é possível acessar os 
módulos de montagem e manutenção básica. 

Figura 1. Tela de login do objeto. 
Extraído de: Software Simonta-PC, 2013. 

As metodologias de ensino-aprendizagem propostas pelo objeto 
fazem parte do Guia do Professor. O guia contêm uma 
justificativa resumida do desenvolvimento do ODA, os créditos 
relacionados à autoria de sua produção, seus objetivos 
educacionais, a teoria pedagógica que o embasa e as sugestões 
para atividades pedagógicas relativas na utilização. 

4. VALIDAÇÃO DO ODA 
Os testes de validação foram realizados em uma turma de escola 
pública do Ensino Médio Integrado em Informática, com o intuito 
de diagnosticar possíveis requisitos que possam facilitar a 
usabilidade do Simonta-PC, além de identificar junto aos alunos 
as principais dificuldades na execução do software. 

Os alunos foram submetidos à exposição oral dos conteúdos 
didáticos que referem-se ao ensino de montagem e manutenção de 
microcomputadores. Após a aula oral os alunos foram divididos 
igualmente em dois Grupos (A e B). Os alunos do Grupo A foram 
aplicar os conhecimentos teóricos nas simulações com o Simonta-
PC e os alunos do Grupo B foram encaminhados diretamente ao 
laboratório específico para aplicar os conhecimentos teóricos na 
prática, sob a supervisão do professor. Os alunos do Grupo A após 
a usabilidade do Simonta-PC, também foram aplicar os 
conhecimentos adquiridos no laboratório. 

As práticas no laboratório dos Grupos A e B foram avaliadas, com 
intuito de identificar o grupo que teve a melhor performance na 
identificação, manuseio e montagem dos microcomputadores. 

O Gráfico 1 demonstra o desempenho melhor do Grupo A, pois 
considera-se que esse grupo desenvolveu uma relação de 
segurança e obteve instrução do Simonta-PC para identificar e 
manusear os hardwares, diminuindo o receio de danificar o 
equipamento. 

Antes da divisão dos grupos para os testes práticos, foram 
aplicados questionários para detectar o nível de conhecimento dos 
alunos sobre a aprendizagem de montagem e manutenção de 
microcomputadores, para que os grupos fossem divididos de 
forma igualitária, com intuito de uma análise coerente dos dados. 

Gráfico 1. Análise do desenvolvimento cognitivo dos alunos 
nas práticas de montagem e manutenção básica de micro- 
computadores. 
Fonte: próprio autor. 

De modo geral o Simonta-PC obteve um desempenho aceitável 
entre “Bom” e “Ótimo”, pelos alunos envolvidos na pesquisa 
(Gráfico 2). Sendo que os dados evidenciam que mais de 90% dos 
alunos reconhecem que após a aplicação do objeto, é possível 
identificar e entender o funcionamento dos principais hardwares 
de compõem o microcomputador (Gráfico 3). 

Gráfico 2. Avaliação geral de desempenho do Simonta-PC. 
Fonte: próprio autor. 

Gráfico 3. A importância do Simonta-PC para o ensino- 
aprendizagem de montagem e manutenção de micro- 
computadores. 
Fonte: próprio autor. 
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Na validação também foi realizado a avaliação de um conjunto de 
critérios que serve para a identificar a qualidade do objeto. Os 
critérios foram aplicados numa avaliação Formativa, ou seja, 
abrangendo a utilização do objeto pelo aluno. Isso garante a 
adequabilidade do software em relação aos usuários, levando em 
consideração a subjetividade do aluno no processo de 
conhecimento. 

O conjunto de critérios foram selecionados com base nas ideias 
expostas dos critérios de avaliação de softwares sugeridos por 
Oliveira, Costa e Moreira (2001, p.126-137), apresentados no 
Quadro 1. 

Na avaliação foi utilizado o método quantitativa, com o uso da 
escala de Likert1, por meio da representação de elementos textuais 
e dados apresentados em gráficos. 

Quadro 1. Aspectos técnicos e pedagógicos na avaliação do 
Simonta-PC. 

Aspectos Categorias Critérios Avaliados 

Técnicos 

Aluno-ODA-Professor 

- Facilidade de uso; 
- Navegabilidade; 
- Recursos motivacionais; 
- Adequação dos recursos de 
mídia as atividades 
pedagógicas; 
- Interatividade social. 

Conteúdo 

- Pertinência do conteúdo; 
- Corretude do Conteúdo; 
- Estado da arte; 
- Variedade de abordagens; 
- Conhecimentos prévios. 

Pedagógicos 
Fundamentação 

Pedagógica (clareza 
epistemológica) 

- Nível das atividades; 
- A questão do erro e do acerto. 

Adaptado de: Oliveira, Costa e Moreira (2001). 

5. CONCLUSÕES 
Com a dificuldade de se conceber laboratórios específicos para as 
práticas necessárias de montagem e manutenção de 
microcomputadores nas instituições públicas de ensino, o objeto 
proposto vem de encontro a esta dificuldade, possibilitando que 
alunos e professores utilizem um ambiente operacional sem 
grandes custos de implementação. 

As metodologias e o objeto desenvolvidos podem oferecer uma 
produção individual ou cooperativa para os alunos. Mas é 
importante que o docente esteja preparado para administrar esta 
nova proposta pedagógica, o que leva o professor atualizar-se e 
pesquisar novos meios didáticos e tecnológicos, a fim de sugerir 
novos recursos e requisitos ao objeto. 

Todavia, o objeto disponibiliza uma forma não depreciativa dos 
dispositivos computacionais e possibilita novas opções de espaço, 
tempo e interação na prática pedagógica. 

 
 
                                                 
1  A escala de Likert é um tipo de escala que serve para medir a atitude de 

sujeitos em relação a uma dimensão. É uma escala muita usada em 
pesquisas de opinião. O nome homenageia Rensis Likert, que 
apresentou a escala na publicação “A Technique for the Measurement of 
Attitudes”. 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta como proposta analisar as redes 
sociais, tal análise funcionará como um agente facilitador para a 
inclusão digital das pessoas idosas. Visa dessa forma, pesquisar os 
aspectos de interação envolvidos em uma rede social, bem como 
os principais motivos que impedem ou dificultam a inclusão 
digital das pessoas idosas. Após estudo do estado da arte do tema 
serão estabelecidas as possíveis categorias de interação com a 
finalidade de analisar as interações mais utilizadas as quais 
facilitariam tanto o estabelecimento como o aprimoramento das 
relações sociais por pessoas idosas. 

Categorias e Descritores de Assunto 
K.4.2 [Networks]: Social Networks –  interaction.  

Termos Gerais 
Fatores Humanos. 

Palavras-Chave 
Rede social, interação, inclusão digital, pessoas idosas. 

1. INTRODUÇÃO 
É fato que a comunicação é uma das principais características do 
ser humano. A comunicação pode ser expressa por algumas 
formas, como por exemplo: a fala, sinais e dígitos. E é através dos 
dígitos que se pode inserir uma pessoa no mundo digital.  

A utilização das redes sociais é um fenômeno que está em 
constante crescimento desde a última década na sociedade. 
Através dessas redes que se estabelecem relações de comunicação 
de forma direta e horizontal para os mais variados fins, como: 
lazer, emprego, relacionamento afetivo e etc.  

Por sua vez, os idosos são geralmente pessoas que apresentam 
algumas dificuldades cognitivas, de saúde, ou de deslocamento 
pela avançada idade. Através da interação digital podem ter uma 
nova fonte de conhecimentos, comunicação e melhorias nas suas 
relações, ou seja, uma oportunidade de sentirem-se novamente 
membros ativos da sociedade. Segundo Costa [1], mais 
importante do que ter uma existência prolongada é envelhecer 
com dignidade e qualidade de vida. O estatuto do Idoso [2] no seu 

art. 9º assegura ao idoso o direito ao envelhecimento saudável e 
em condições de dignidade. 

É necessário salientar que segundo o censo 2010 [3], o Brasil 
desde a década de 1970 apresenta queda da fecundidade e nos 
últimos 20 anos o número de idosos dobrou mostrando a 
tendência no envelhecimento da população brasileira.  

2. REDE SOCIAL 
As redes sociais podem ser definidas através de dois elementos 
principais, os atores e as suas conexões [4]. Os atores seriam as 
pessoas, grupos ou instituições, representando os nodos da rede. 
Eles não são facilmente identificados devido a distância que 
caracteriza a comunicação mediada pelo computador. Os atores 
são melhores definidos como representações performáticas dos 
indivíduos no ambiente do  ciberespaço[5]. 

 As conexões são representadas por laços sociais que se  
estabelecem através das interações sociais entre os atores. Os 
autores são responsáveis por moldar as estruturas sociais, através 
das conexões [5]. A Figura 1 apresenta  através de uma imagem o 
conceito de uma rede social, contendo os atores representados 
pelas pessoas nos nodos, suas conexões representadas por linhas e 
as interações representadas por caixas de diálogo.  

 

 
Figura 1. Representação de uma Rede Social 

Fonte: a autora (2013) 

As redes sociais baseiam-se principalmente no estabelecimento de 
laços sociais que somente ocorrem através da interação entre os 
atores. O conteúdo das interações define o tipo de relação social 
existentes entre os interagentes. Portanto, “A interação é a matéria 
prima das relações e dos laços sociais” [5]. Sendo assim, é 
importante analisar quais são os processos de interação 
envolvidos no mundo digital.  
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Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 
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3. INTERAÇÃO 
Segundo, Alex Primo [6], a interação não pode ser somente 
reduzida a transmissão de informações, mas  focada no que se 
passa entre os interagentes. Assim, de acordo com o 
relacionamento mantido entre os agentes envolvidos em uma 
interação mediada por computador, podemos observar dois 
grandes grupos distintos de processos interativos: Interação 
Reativa e Interação Mútua. 

A Interação Reativa é caracterizada por um universo fechado de 
relações determinadas por pares estímulo-resposta e ação-reação. 
Este tipo de interação apresenta relações lineares e pré-
estabelecidas. Nesse caso existe um conjunto de ações possíveis 
aguardando para serem realizadas.  

A Interação Mútua apresenta maior caráter dialógico, 
caracterizada por um universo aberto com relações 
interdependentes. O relacionamento está em constante 
desenvolvimento e evolui a partir de processos de negociação 
entre os interagentes. Os sujeitos participam ativamente da 
construção do relacionamento e se afetam mutuamente, recriando 
o processo a cada troca.  

De acordo com os tipos de processos interativos envolvidos na 
comunicação mediada por computador, e definidos pelo autor 
Alex Primo, pode-se estabelecer uma analogia com a World Wide 
Web (Web). Para isso é necessário analisar as definições e 
características da Web 1.0 e Web 2.0.  

A Web 1.0 foi à primeira geração da Web. Os autores Blattmann e 
Silva [7]   relatam que nesta fase da Web  o conteúdo on-line dos 
sites era estático, sem permitir a interação dos internautas. 
Predominava a publicação de informações e o uso de uma 
linguagem hipertexto com documentos de texto estáticos, com 
links entre si. Os internautas durante a leitura estabeleciam a 
trajetória não linear  que mais lhe interessava através do uso de 
links ou hiperlinks, porém precisavam escolher entre as 
alternativas pré-estabelecidas caracterizando processos de 
interação reativa mediada por computador. 

Atualmente a web apresenta-se muito diferente, suportando o uso 
de sons, imagens, vídeos e mais uma diversidade de conteúdos 
multimídia. Além disso, as páginas web, antes estáticas, são hoje 
muito dinâmicas, caracterizando a Web 2.0. Os autores Blattmann 
e Silva [7] definem dessa forma o sujeito  na Web 2.0: “...o sujeito 
torna-se um ser ativo e participante sobre a criação, seleção e 
troca de conteúdo postado em um determinado site por meio de 
plataformas abertas”. 

Essa segunda fase da Web (Web 2.0) tem o conteúdo alterado sem 
a interferência direta de um desenvolvedor. Ocorreu uma  
mudança no foco passando da publicação para participação. O 
diálogo e a construção do conhecimento de maneira coletiva 
passaram a ser mais valorizados, confirmando a tendência relatada 
por Alex Primo [8] que a Web 2.0 oferecerá cada vez mais suporte 
para interação mútua mediada por computador. 

 Nesta Web 2.0, representada principalmente pela 
interação mútua, as redes sociais são um exemplo desta nova 
concepção. 

4. IDOSOS 
Percebe-se que  na sociedade moderna do avanço tecnológico e do 
ciberespaço a  grande maioria da população brasileira ainda não 
possui acesso a tecnologia digital. Dentre estas pessoas excluídas 

digitalmente, estão os idosos que tiveram um grande aumento de 
sua população nas últimas décadas.  

No Brasil através do censo 2010 realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística [3] foi constatada a tendência 
de envelhecimento da população brasileira. O censo apresenta um 
aumento do número de pessoas com 65 anos ou mais. No ano de  
1991 era de 4,8%, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% 
em 2010. As regiões Sul e Sudeste são as que apresentam as 
maiores proporções de idosos na população total, conservando a 
posição das regiões mais envelhecidas do país.  

Outro resultado mais recente faz parte da pesquisa Tábuas de 
Mortalidade 2010 – Brasil, Grandes Regiões e Unidades da 
Federação (Revisão 2013), realizada também pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística [9], revela que  a expectativa 
de vida do brasileiro aumentou 11,24 anos de 1980 (62,52 anos) a 
2010 (73,76 anos), conforme  demonstrado através da imagem da 
Figura 2. 

 
Figura 1 – Expectativa de vida entre 1980 e 2010 

Fonte: IBGE 
 

Nesta pesquisa do IBGE na análise por região verificou-se que a 
região Sul registra as mais altas taxas de expectativa de vida do 
país. Em 1980 correspondia a 66,01 anos, apresentando a taxa 
mais alta de expectativa de vida naquele ano. No ano de 2010 a 
região Sul alcançou (75,84 anos), seguida da Sudeste (75,40), 
Centro-Oeste (73,64 anos), Nordeste (71,20 anos) e Norte (70,76 
anos). Devido principalmente aos avanços da medicina, muitas 
pessoas estão cada vez mais chegando a uma idade mais 
avançada, fatos que evidenciam a necessidade de uma maior 
preocupação com esta faixa etária. 

A forma da estrutura etária da população brasileira também se 
alterou bastante passando de uma pirâmide em 1950 para uma 
gota em 2013. Segundo projeção do IBGE [10], as pessoas com 
mais de 65 anos serão um quarto dos brasileiros em 2060 e a 
estrutura etária estará na forma de um pote conforme Figura 3. 
Assim, o país terá que se preparar para essa população que irá 
crescer muito em 40 anos. 
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Figura 3 – Pirâmides Etárias do Brasil 

Fonte: IBGE 
 

O Brasil através da Lei nº 10.741 [2], que dispõe sobre o estatuto 
do idoso e dá outras providências no seu art.1º, considera as 
pessoas idosas aquelas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. Esta lei também assegura todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação da saúde física e mental das pessoas 
idosas, bem como para o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 
social.  O capítulo V dispõe sobre o direito dos idosos as técnicas 
de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos de 
forma a assegurar sua integração a vida moderna.  

A acessibilidade para as tecnologias de computação das pessoas 
idosas é garantida por lei. Mas a realidade é um pouco diferente, 
pois no Brasil esse direito não está totalmente assegurado. Para o 
cumprimento efetivo dessa lei é necessário analisar os fatores 
sociais da terceira idade e suas principais dificuldades no 
ambiente do ciberespaço com a finalidade de promover uma 
melhoria na sua qualidade de vida por meio da  inclusão digital. 

5. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
A metodologia empregada será baseada na pesquisa de trabalhos 
relacionados, de análise dos aspectos de interação envolvidos nas 
redes sociais, e levantamento dos principais motivos que impedem 
ou dificultam a inclusão digital das pessoas idosas. De acordo 
com Carmichael [11], muitas pessoas idosas apresentam 
dificuldade não porque não sabem utilizar o sistema, mas porque 
os designers  não consideram as limitações cognitivas, sensoriais e 
físicas que tantos usuários  podem apresentar. 
 
Será abordado também, o contexto atual das redes sociais como 
parte integrante da Web 2.0, que é a segunda geração de 
comunidades e serviços que permite a criação e intercâmbio de 
conteúdo gerado pelo usuário. Segundo Primo [8], a Web 2.0 
oferece cada vez mais suporte para interação mútua mediada por 
computador. Considera também a interação mútua aquela que 
possui maior caráter dialógico, caracterizada por relações 
interdependentes e processos de negociação entre os interagentes. 
Neste tipo de interação, os sujeitos participam ativamente da 
construção do relacionamento e se afetam mutuamente, recriando 
o processo a cada troca.  
 
Após estudo do estado  arte do tema serão estabelecidas as 
possíveis categorias de interação [12], levando em consideração 
as interações e a interface do sistema. Por fim, serão verificadas as 
interações mais utilizadas através de uma ferramenta a ser 
definida, procurando facilitar o estabelecimento de relações 
sociais no ciberespaço, dessa forma a melhorar a qualidade de 
vida das pessoas idosas que são excluídas digitalmente e 
desconhecem as contribuições do uso da computação.  

6. RESULTADOS PARCIAIS 
O Facebook foi a rede social selecionada a ser estudada. O 
principal motivo deve-se  ao fato do seu rápido crescimento no 
número de usuários tanto no Brasil (Figura1) como globalmente 
(Figura2). Outro fator refere-se a abundância de trabalhos recentes 
no meio acadêmico, os quais citam de forma especial essa rede 
social.  

Podemos constatar através da Figura 1 que no decorrer do ano de  
2011 o Facebook  teve um crescimento de 192% ultrapassando o 
Orkut (antigo líder no ranking das redes sociais no mercado 
brasileiro) e conquistando a posição atual de a rede mais acessada 
no Brasil [13].  

 
Figura 2 - Facebook assume a liderança no mercado 

brasileiro de redes sociais 
Fonte: ComScore 

 
No mundo também essa situação se evidencia quando 

verificamos na Figura 2  que de dezembro de 2007 a dezembro de 
2011 [14] teve um  grande aumento na utilização desta rede pelos 
internautas e como consequência uma penetração cada vez maior 
do Facebook em todas as regiões do mundo. 

 
Figura 3 - Facebook mostra  um forte crescimento nos 

últimos cinco anos  
Fonte: ComScore 

 

Dessa forma, pretende-se que a rede social denominada Facebook, 
seja analisada através de categorias de interação, objetivando  
contribuir  como um agente facilitador da inclusão digital das 
pessoas idosas.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A utilização das redes sociais é um fenômeno que está em 
constante crescimento pela sociedade desde a última década. Por 
sua vez, as redes sociais apresentam muitos aspectos de 
comunicação e interação entre o homem e o computador, 
agregado a sua ampla aceitação e crescente aumento no número 
de usuários.  

O envelhecimento da população brasileira é um fator que 
evidencia uma maior necessidade de preocupação com a relação 
que estas  pessoas estabelecem  com o mundo. Na vida social das 
pessoas idosas observa-se a tendência crescente ao isolamento 
devido ao distanciamento de convivência dos filhos ou 
desligamento do ambiente de trabalho. Essa situação, é muitas 
vezes aliada a problemas de saúde, dificuldade cognitivas ou de  
deslocamento, contribuindo para agravar esse  processo de 
solidão.  

Nesse caso a análise da rede social é em função da comunicação, 
proporcionando que a população crescente de idosos no Brasil 
seja inserida no contexto digital. Como consequência eles possam 
estabelecer ou aprimorar as relações sociais de forma simples e 
rápida, e em muitos casos, algumas pessoas idosas possam sair do 
isolamento, com um envelhecimento mais produtivo. 
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ABSTRACT 
Educational practices has been suffering significant changes in 
terms of resources employed to conduct the classes. In order to 
make possible the modernization of classes taught is essential that 
the Software Engineering, particularly the requirements 
engineering, possesses techniques to subsidize the construction 
process of educational software. This research presents an 
application of Grounded Theory methodology in discovering 
requirements more appropriate to the development of educational 
software, from the perspective of a degree in computer science. As 
a result, we obtained 12 non-functional requirements related to 
the development of educational software. 

RESUMO 
As práticas educativas vem sofrendo mudanças significativas no 
tocante aos recursos utilizados para a realização das aulas. No 
sentido de viabilizar a modernização das aulas ministradas é 
indispensável que a Engenharia de Software, particularmente a 
engenharia de requisitos, disponha de técnicas para subsidiar o 
processo de construção dos softwares educacionais. Este estudo 
traz, portanto, uma aplicação da metodologia Grounded Theory na 
descoberta de requisitos mais apropriados ao desenvolvimento de 
softwares educacionais, na perspectiva do licenciado em 
informática. Como resultado, foram obtidos 12 requisitos não 
funcionais relacionados ao desenvolvimento de softwares 
educacionais. 

Categories and Subject Descriptors 
D.2 [Software Engineering]: Requirements/Specifications. 

General Terms 
Management, Documentation, Human Factors. 

Keywords 
Requisitos não funcionais, Grounded theory, Desenvolvimento de 
software educacional, Engenharia de Requisitos. 

1. INTRODUÇÃO 
A evolução e difusão da tecnologia vem despertando a 
necessidade de utilização de softwares voltados para a educação, 
tanto em meio acadêmico ao disseminar os conteúdos ministrados 
conferindo aos mesmos um maior alcance, como em meio 
corporativo enquanto instrumento facilitador em treinamentos e 
capacitações.  
 

 
Desta feita, analisar, comparar e apresentar adequadamente os 
requisitos de um sistema torna-se de extrema importância, em 
particular no desenvolvimento de softwares educativos que 
possuem caráter peculiar diante da diversidade dos profissionais 
envolvidos.  É imprescindível, portanto, a utilização de um 
processo bem definido e fundamentado nos princípios da 
engenharia de requisitos, a qual é definida por Sommerville [9] 
como o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os 
serviços fornecidos pelo sistema e suas restrições operacionais.  
Os desenvolvedores de software têm procurado a melhor forma de 
levantar os requisitos de um sistema e, dessa forma, diversas 
técnicas e métodos foram criados para garantir que um sistema 
atenda às necessidades e expectativas dos clientes [1], [2], [3]. 
Contudo, uma questão interessante, que vale a pena ser ressaltada, 
envolvendo o desenvolvimento de aplicações educativas está na 
especificidade dos requisitos não funcionais de usuários, que, 
muitas vezes, parecem pouco integralizados no desenvolvimento 
[4]. 
Este estudo pretende apresentar a engenharia de requisitos de 
software no cenário de desenvolvimento de softwares 
educacionais. Para tanto, busca-se na teoria fundamentada ou 
Grounded Theory [10] um método para extrair resultados mais 
significativos da perspectiva do cliente ou usuário do software, 
com relação aos requisitos necessários a softwares educacionais. 
Na próxima seção, são apresentadas as atividades da Engenharia 
de Requisitos, com a descrição das etapas do processo e das 
técnicas de levantamento e análise de requisitos. A seção seguinte 
trata do método de pesquisa Grounded Theory e como este 
método é aplicado neste estudo. Seguem-se a esta os resultados da 
análise diante do método escolhido e as considerações finais, bem 
como os possíveis trabalhos a serem desenvolvidos. 

2. A ENGENHARIA DE REQUISITOS E 
O SOFTWARE EDUCACIONAL 
A engenharia de requisitos é um processo que envolve todas as 
atividades exigidas para criar e manter o documento de requisitos 
de sistema [9]. Assim sendo, um dos grandes desafios para o 
engenheiro de software é justamente compreender os requisitos do 
problema, uma vez que nem sempre os clientes/usuários tem o 
domínio do que aqueles representam. É importante detectar 
previamente qual será o impacto do produto de software sobre o 
negócio e como os usuários finais interagirão com o sistema. 
Nesta linha, Batista [1] destaca que a definição dos requisitos não 
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é um processo matemático e que há fatores organizacionais, 
técnicos e sociais envolvidos. 
Há uma tendência comum entre os diversos estudiosos da área em 
classificar em etapas a atividade de requisitos, dentro do processo 
de desenvolvimento como um todo [6]. Apesar de cada um deles 
incluir uma característica pessoal em sua classificação, esta 
atividade envolve basicamente as etapas de concepção e 
levantamento, seguindo-se com a elaboração de artefatos para 
negociação com o cliente bem como para dirimir conflitos que 
porventura ocorram, a especificação ou formalização em 
representação matemática ou não, mas que forneça aos projetistas 
subsídios para um bom projeto de sistema. Por fim, a validação 
quanto aos atributos de qualidade da completeza e consistência, 
além da gestão de necessidades e mudanças. 
O processo de concepção e levantamento inicia-se com a 
identificação dos interessados e reconhecimento dos seus pontos 
de vista com a finalidade de confrontar as inconsistências e 
apontar áreas em comum. No que se refere ao projeto de um 
software educacional, a falta de clareza ou equívoco nesta fase 
pode ser demasiadamente danoso ao ciclo de desenvolvimento em 
sua totalidade, principalmente quando o público-alvo contempla 
pessoas que usarão a ferramenta para adquirir conhecimentos 
basilares para a sua formação. Fracassos podem ser evitados 
incluindo uma equipe multidisciplinar, de pedagogos, professores, 
dentre outros profissionais, e os próprios alunos, neste momento. 
A presença dos principais interessados instiga também a atividade 
de comunicação e possibilita algumas personalizações. 
Neste sentido, Mandel [8] aponta o processo de concepção como 
um dos motivos da dificuldade em produzir um software 
educacional de qualidade, dadas as diferenças significativas entre 
as representações que os envolvidos tem acerca dos processos de 
ensino e aprendizagem. 
Na análise, o escopo inicialmente estabelecido é refinado e 
aperfeiçoado em detalhes. Tal análise proporciona a construção de 
representações formais da informação, o que fomenta a elaboração 
de um projeto procedimental, de arquitetura e de dados.   
Vale a pena ressaltar que documentar o que é analisado e 
desenvolvido em cada fase é fundamental para que problemas ou 
mudanças futuras sejam mais facilmente administrados, 
facilitando, portanto, o trabalho dos desenvolvedores. 
A documentação colabora também para o gerenciamento dos 
requisitos, ou seja, para a compreensão e controle das mudanças. 
O planejamento desta fase deverá se iniciar ao mesmo tempo em 
que o levantamento inicial, para que uma regra ou restrição uma 
vez alterada não implique em modificações bruscas em relação 
aos demais que com aquele se relaciona. Gerenciar também tem o 
fim de identificar se os requisitos elencados foram cumpridos. 

3. GROUNDED THEORY 
Grounded Theory ou teoria fundamentada é uma metodologia 
qualitativa cujo modelo de investigação objetiva criar uma relação 
entre a teoria e a realidade estudada, com especial destaque ao 
papel ativo do investigador [10]. Proposta por Glaser e Strauss, se 
fundamenta no método da descoberta através das condições 
contextuais em que os fenômenos ocorrem. As teorias devem ser 
delineadas com base nos dados que lhes dão origem, numa 
abordagem interativa de coleta e análise dos dados, organizados 
em uma sequência que tende para uma maior complexidade e 
integração. Trata-se, portanto, de um processo indutivo do 
conhecimento. 

O processo se inicia com a definição do problema de investigação.  
Nesta etapa, é importante que o pesquisador tome nota de todas as 
questões, definindo os limites do fenômeno. A ideia central é que 
se elaborem questões abertas que permitam uma análise flexível 
das respostas, e de igual forma, um estudo em profundidade 
comprometido com os limites do problema. No entanto, as 
próprias questões são mutáveis e passíveis de análise, e não se 
esgotam no início da investigação. Neste sentido se apresenta o 
princípio fundamental da análise no âmbito da Grounded Theory: 
o método da comparação constante. Através deste, se desenrola 
um movimento contínuo, que transita entre a análise do 
investigador e um retorno constante aos dados, até que o processo 
fique saturado. 
Com o desenvolvimento do método, outras questões vão sendo 
formuladas e validadas, evoluindo de questões abertas para 
questões progressivamente mais focadas e voltadas para o cenário 
do estudo. 
A construção da amostra se dá no decorrer da própria análise, 
onde questões e ideias vão se completando e tomando feição 
representativa das nuances do fenômeno, sendo direcionada aos 
dados [5]. Assim sendo, é coerente ir analisando os dados 
coletados, através de entrevistas, por exemplo, à medida que são 
realizadas, até que as categorias se estabilizem e que os novos 
eventos em nada agreguem ao estudo. 
Em termos de codificação, é possível identificar três tipos de 
abordagens: aberta, coaxial e seletiva. A codificação aberta é o 
processo de decompor os dados em unidades de análise, examiná-
los, compará-los, conceituá-los e categorizá-los. Isso ajuda a 
centrar a atenção no fenômeno e abre caminho para a construção 
do conhecimento indutivo.  
Inicialmente se decompõe os dados em algo que represente o 
fenômeno – uma observação, uma pergunta, um acontecimento – 
e o questiona, nomeando e conceituando as respostas que vão 
surgindo. Em seguida, os conceitos construídos devem ser 
agrupados em categorias, de acordo com as relações de 
similaridade entre eles. Logo, a codificação aberta consiste na 
identificação de categorias, bem como na definição flexível de 
propriedades e dimensões. 
A codificação axial é um procedimento posterior à codificação 
aberta, através do qual os dados já conceituados são 
recategorizados, indo além das propriedades e dimensões uma vez 
definidos. Nesse caso, elege-se uma categoria como central e com 
as demais se estabelece relações de subordinação, sejam elas 
causais, contextuais ou intervenientes. 
Já a codificação seletiva é o processo de escolher a categoria 
central, em torno da qual as outras serão integradas. Mesmo não 
diferindo muito da codificação axial, é com essa abordagem que 
os dados são refinados e representados em alto nível de abstração, 
sendo nesta fase que o investigador constrói a narrativa descritiva 
do fenômeno em estudo, integrando, por fim, as categorias em 
forma de teoria. 

4. APLICAÇÃO DO MÉTODO 
O levantamento dos dados foi realizado através de entrevista 
guiada por roteiro, aplicada a vinte alunos do curso de 
Licenciatura em Informática. O corpo docente do referido curso é, 
em sua maioria, composto por Bacharéis em Ciência da 
Computação, com pós-graduação (mestrado e/ou doutorado) na 
área de Engenharia de Software.  
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O estudo realizado teve como objetivo levantar, através da ótica 
dos alunos, quais são os requisitos não funcionais mais 
importantes para o desenvolvimento de softwares educacionais. 
Para este fim, os respondentes foram questionados com relação a 
sua própria experiência de uso de softwares educacionais. 
A coleta dos dados foi realizada de forma aberta e anônima. Cada 
um dos alunos respondeu as seguintes questões: Você já usou um 
jogo, ou algum outro software, para auxiliar o aprendizado de 
alguma disciplina? O que é mais importante para você quando vai 
utilizar um software?  Que elementos são essenciais para que um 
software seja utilizado por você? O que falta aos softwares 
educacionais para que sejam melhor compreendidos? Como você 
imaginaria um software para a disciplina que você tem 
dificuldade?  Qual a sua opinião sobre o uso de um software com 
muitos componentes de interface?  
Para utilizar o método Grounded Theory é necessário examinar 
cada entrevista, mais de uma vez e por mais de um pesquisador, 
de maneira independente. Esta atividade é realizada para evitar 
viés e identificar unidades de análise para a realização da 
codificação aberta que procura estabelecer categorias conceituais. 
A Tabela 1 apresenta as categorias obtidas (requisitos não 
funcionais) na codificação aberta e exemplos de unidades de 
análise (trechos de respostas dos alunos) utilizadas para a 
obtenção de cada categoria.  

Tabela 1. Requisitos não funcionais obtidos a partir da 
codificação aberta 

Id Requisito Não 
Funcional Unidade de Análise 

1 Facilidade de 
uso 

“E se eu sei que o software é complicado 
de utilizar, difícil de usar, geralmente eu 
procuro o que é mais simples pra poder 
aprender e depois passar para um mais 
avançado.” 

2 Confiabilidade “Se eu sei que eu tenho que software que 
tem problema, que vai bugar no meio da 
apresentação do que esteja usando com 
ele, eu já não vou utilizar.” 

3 Adequação de 
conteúdo 

“Para que ele (o software educacional) 
seja melhor compreendido você tem que 
pensar no contexto que você vai utilizar, 
você tem que pensar no seu público. O 
contexto envolve público, estrutura que 
você tem e o seu próprio conhecimento 
daquele software.” 

4 Interatividade “Quando tem muito, muito, muito 
(componentes de interface) é ruim. Tudo 
em excesso é veneno. Quando tem 
recurso gráfico, principalmente 
interatividade. Acho que a interface tem 
que criar interatividade, boa 
interatividade, fácil interatividade.” 

5 Clareza de 
conteúdo 

“Acho que tem que ter linguagem clara e 
objetiva, que ajude o usuário a entender 
o software, se o conteúdo está 
relacionado com o assunto que você está  
buscando aprender.” 

6 Aprendizagem “E com o uso do software eu pude 
compreender melhor o conteúdo e 

esclarecer as dúvidas que ainda tinha. E, 
além disso, ainda tive maior facilidade 
para memorizar os assuntos, pois as 
animações e a interface do software 
contribuíram para um melhor 
entendimento.” 

7 Encadeamento 
de ideias 

“Além disso, a sequência do conteúdo é 
fundamental importância porque para 
que o entendimento não seja quebrado.” 

8 Relação entre a 
teoria e a 
prática 

“O software que utilizei permitiu que 
conhecesse mais a fundo o conteúdo 
estudado, porque ele conciliava a 
realidade e a teoria e isso permitiu fixar 
melhor o conteúdo.” 

9 Usabilidade “A parte da interface gráfica, a parte que 
os alunos veem mesmo, facilita. Para eles 
olharem e ver como faz, como 
manusear.” 

10 Documentação  “Tipo assim, o que eu vejo dificuldades 
nas pessoas de entender um software no 
caso, tem muita gente que faz ele e joga 
pra galera aprender sozinho. Eu não acho 
isso certo. Eu prefiro assim, colocar um 
tutorial, uma instrução para a galera 
poder usar com mais facilidade, é 
melhor.” 

11 Presença de 
elementos 
gráficos 

“Não só eu, mas muitos alunos aprendem 
mais associando imagens com textos, ou 
com vídeos.” 

12 Atratividade “Quanto mais cores, mais desenhos, mais 
prende a atenção do aluno.” 

 
Ao aplicar Grounded Theory, o processo investigativo de 
construção de uma teoria é realizado quando o conhecimento é 
agregado a uma teoria por meio da análise e construção das 
relações entre categorias e subcategorias. Essas categorias e 
subcategorias devem ser revisitadas e testadas novamente nos 
dados [10]. A Tabela 2 apresenta o resultado da relação delineada 
entre os requisitos não funcionais obtidos.  

Tabela 2. Grupos de requisitos obtidos através da codificação 
axial 

Id Grupo de 
Requisitos Requisitos Não Funcionais 

1 Requisitos 
genéricos 

Facilidade de uso, Confiabilidade, 
Usabilidade, Documentação 

2 Requisitos 
educacionais 

Adequação de conteúdo, clareza de 
conteúdo, Aprendizagem, Encadeamento de 
ideias, Relação entre a teoria e a prática 

3 Requisitos 
lúdicos 

Interatividade, Presença de elementos 
gráficos, Atratividade 

 
Os requisitos apresentados na Tabela 2 foram agrupados de 
acordo com suas características centrais em: 

• Requisitos genéricos: requisitos não funcionais usuais, 
necessários a qualquer tipo de software. 
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• Requisitos educacionais: requisitos específicos, 
relacionados com o aprendizado do aluno e assimilação 
de conteúdos. 

• Requisitos lúdicos: requisitos relacionados com a 
liberdade e espontaneidade de ação. 

Assim, ao realizar a codificação seletiva para este estudo, os 
grupos de requisitos obtidos (Requisitos genéricos, Requisitos 
educacionais e Requisitos lúdicos) podem ser interpretados como 
requisitos fundamentais ao desenvolvimento de softwares 
educacionais, sob a ótica do cliente ou usuário. Cada um dos 
grupos de requisitos não funcionais, e os próprios requisitos não 
funcionais levantados, representam deficiências a serem sanadas 
no desenvolvimento de softwares educacionais, relacionadas à 
qualidade do produto.  
Considerando isto e dado que o método não foi executado em sua 
integralidade, uma conclusão parcial sobre o estudo realizado até 
então poderia apontar como central a categoria: Restrições para o 
desenvolvimento de softwares educacionais relacionadas ao 
uso do produto. Esta conclusão, ainda que parcial, é levantada, 
pois ao desenvolver um software, o que se busca com requisitos 
não funcionais é o entendimento das questões relacionadas ao uso 
da aplicação, às tecnologias empregadas no seu desenvolvimento, 
à infraestrutura de suporte e à qualidade, características estas que 
delimitam restrições para a elaboração do produto de software. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 
Este estudo apresentou, através do uso de Grounded Theory e sob 
a perspectiva de alunos do curso de Licenciatura em Informática, 
requisitos não funcionais relacionados ao desenvolvimento de 
softwares educacionais. 
Observando a complexidade exigida em um software educacional, 
recomenda-se a formação de uma equipe multidisciplinar para a 
construção do mesmo, pois neste, a fase de levantamento de 
requisitos se mostra ainda mais complexa quando comparada aos 
softwares convencionais, por envolver stakeholders de diferentes 
áreas de conhecimento [7]. Isto também se aplica ao levantamento 
de requisitos não funcionais, e este trabalho apresentou 12 deles 
como contribuição para esta atividade.   
Grounded Theory estabelece a necessidade de coletas e análises 
intercaladas. Contudo, o presente estudo realizou apenas uma 
coleta de dados, o que significa que a saturação teórica ainda não 
foi alcançada. Considerando este fato, ainda não foi possível 
validar as categorias obtidas, tampouco propor uma teoria, mas os 
resultados alcançados servem de insumo para as próximas 
execuções de coleta e análise intercaladas. Além disso, os 
requisitos não funcionais obtidos podem ser utilizados para 
identificar outros requisitos não funcionais adequados ao 
desenvolvimento de softwares educacionais.  

Assim, enumeram-se como trabalhos futuros a finalização do 
estudo utilizando Grounded Theory, o que culminará em uma 
teoria, e a avaliação dos requisitos não funcionais obtidos como 
resultados da pesquisa. 
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ABSTRACT 
We present in this work a proposal to the development of a 
Learning Object (LO), available for any mobile device with 
Android operating system, which works using the concepts of 
geometry through Geometric Modeling. Inspired by the basic 
characteristics of Dynamic Geometry, we use Paul Goldenberg’s 
theoretical foundation to justify the choice of Geometric 
Modeling as a teaching strategy on the development of 
mathematical reasoning. Dynamic geometry software is a tool that 
allows the construction of geometrical figures from the properties 
that define them. This software have the interesting feature of 
"stability under move action", i.e., from the geometric 
construction, one can change the size and position of the figure, 
however it conserves the geometric properties that were imposed 
on the construction process, as well as the properties thereon. A 
Geometric Modeling is based on this feature and it is possible to 
create mechanism replicas in which the geometric shapes are 
moving. The interesting thing to work with Geometric Modeling 
is the ability to modify the look on everyday situations - perceive 
the presence of mathematics in day-to-day activities. It is with this 
look of "geometer" that we imagine users of LO transforming 
ordinary objects into dynamic geometric objects. 

RESUMO 
Apresentamos neste trabalho uma proposta para o 
desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem (OA), acessível 
através de qualquer dispositivo móvel com sistema operacional 
androide, que trabalhe conceitos da geometria utilizando a 
Modelagem Geométrica. Embasamos nossas ideias nas 
características básicas da Geometria Dinâmica e buscamos na 
teoria de Paul Goldenberg a fundamentação teórica necessária 
para justificar a escolha da Modelagem Geométrica como 
estratégia didática para o desenvolvimento do pensamento 
matemático. Os programas de geometria dinâmica são ferramentas 
que permitem a construção de figuras geométricas a partir das 
propriedades que as definem. Apresentam um interessante recurso 
de “estabilidade sob ação de movimento”, ou seja, feita uma 
construção, a figura se transforma quanto ao tamanho e posição, 
mas preserva as propriedades geométricas que foram impostas no 
processo de construção, bem como as propriedades delas 
decorrentes. Uma Modelagem Geométrica é baseada neste recurso 
e é a partir dele que conseguimos criar replicas de mecanismos 
nos quais as formas geométricas estão em movimento. O 
interessante para o trabalho com a modelagem geométrica é a 
possibilidade de modificar o olhar diante das situações cotidianas 
– perceber a presença da matemática em atividades do dia-a-dia. 

Categorias e Descrição do Assunto  
D.3.2 [ Java ]: construções de linguagem e recursos  

Condições Gerais 
Performance, experimentação e fatores humanos. 

Palavras-Chave 
Geometria Dinâmica, Modelagem Geométrica, Mobile learning. 

1. RESUMO ESTENDIDO 
Este trabalho tem como foco principal a investigação e exploração 
da utilização de dispositivos móveis, mais especificamente os 
celulares/smartfphones (telefones com acesso a redes sociais e 
Internet), no contexto de ensino/aprendizagem da matemática 
buscando inseri-los como uma ferramenta, de forma a 
compartilhar experiências e estimular o interesse pelos conteúdos 
abordados na escola. Como estratégia, para atingir este objetivo, a 
ideia é desenvolver um Objeto de Aprendizagem (OA), disponível 
para qualquer dispositivo móvel com sistema operacional android, 
que trabalhe conceitos da geometria utilizando como proposta 
metodológica a Modelagem Geométrica. 

Em nosso dia a dia como professores, o que buscamos são 
alternativas para aprimorar a aprendizagem dos estudantes e, 
nesse sentido, acreditamos que o uso do celular pode ser um 
importante aliado nesse processo. Como afirmam Gravina e Basso 
(2011b) “[...] as mídias digitais se tornam realmente interessantes 
quando elas nos ajudam a mudar a dinâmica da sala de aula na 
direção de valorizar o desenvolvimento de habilidades cognitivas 
com a concomitante aprendizagem de Matemática”. A mobilidade 
e a interatividade produzidas pela inserção dos celulares no 
ambiente escolar possibilitará que todos compreendam que esta 
ferramenta é mais que um telefone móvel, que o uso de 
aplicativos específicos enriquece e aperfeiçoa a distribuição do 
conhecimento. Ou seja, entendemos que é uma função da escola, 
educar e agregar valor ao uso desses aparelhos. 

Muitas pesquisas estão sendo promovidas para investigar as 
potencialidades dos dispositivos móveis para a aprendizagem 
(RUCHTER, KLAR e GEIGER, 2010; BATISTA, 2011). Este 
campo de pesquisa é conhecido como mobile-learning (m-
learning) e engloba o estudo de tecnologias sem fio e computação 
móvel para  permitir que a aprendizagem acorrerá em qualquer 
tempo e lugar, maximizando, desta forma, a liberdade dos alunos. 
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No contexto da matemática, quando pensamos em recursos e 
propostas educacionais que podem colaborar para atividades de 
m-learning, acreditamos que associar as ideias de Paul 
Goldenberg (1998) com atividades de Modelagem Geométrica, 
estruturadas a partir da Geometria Dinâmica, pode ser uma 
alternativa interessante. 

Paul Goldenberg (1998) apresenta uma proposta de organização 
do currículo da Matemática centrada nos “hábitos do 
pensamento”, que se inserem em estratégias e modos de pensar 
que contribuem para desenvolvimento das capacidades de 
experimentar, testar, descobrir, raciocinar, generalizar, 
argumentar. Goldenberg define “hábitos do pensamento” como 
“modos de pensar que adquirimos tão bem, tornamos tão 
naturais e incorporamos tão completamente em nosso repertório 
que se transformam, por assim dizer, em hábitos mentais” 
(GOLDENBERG, 1998a). 

O autor propõe um ensino que seja baseado no desenvolvimento 
de hábitos mentais que possibilitam ao aluno a criação de uma 
estrutura que pode ser aplicada em suas interações com o 
“mundo”. Para ele, um currículo é coerente quando tem um 
"enredo", uma mensagem sobre a matemática e, neste sentido, ele 
nos diz: “a matemática não são os conteúdos, mas o raciocínio 
que descobre, reúne e dá sentido a esses conteúdos; a matemática 
é (em parte) um modo de pensar, um conjunto de hábitos de 
pensamento". (GOLDENBERG, 1998a). Conteúdos e habilidades 
devem ser selecionados para construir um currículo, mas, 
principalmente, é o modo como eles são selecionados e, em 
especial, o modo como são organizados que determinam o tipo de 
formação escolar pretendida, é o que nos diz o mesmo autor. 

O autor sugere, também, algumas tendências do ensino em geral e 
busca relações com a Matemática, identificando alguns “hábitos 
do pensamento” que devem ser desenvolvidos nos alunos. 
Apresentamos a seguir alguns destes “hábitos do pensamento”, 
trazendo, também, um código de identificação que será utilizado 
no decorrer deste texto com o objetivo de tornar a comunicação 
mais objetiva. São eles: visualizar (HP-1), reconhecer padrões ou 
invariantes (HP-2), fazer experiências e explorações (HP-3), 
criar, ser inventor (HP-4), fazer conjecturas (HP-5), descrever, 
formal e informalmente, relações e processos (HP-6) e raciocinar 
por continuidade (HP-7). 

Assim, ao optarmos pela utilização do celular nas aulas de 
Matemática, torna-se necessário compreender que, ao fazer a 
escolha de um aplicativo para a aplicação de uma atividade 
matemática, precisamos ter o cuidado de verificar se os recursos 
disponíveis possibilitam experiências para o pensamento e, 
consequentemente, para o desenvolvimento dos hábitos do 
pensamento. 

Os programas de geometria dinâmica atendem a estas duas 
funções. São ferramentas que permitem a construção de figuras 
geométricas a partir das propriedades que as definem. Como 
indica Gravina et al. (2011), estes programas possuem um 
interessante recurso de “estabilidade sob ação de movimento”. 

A interface interativa dos softwares de geometria dinâmica 
propicia a realização de experimentos de pensamento e criação de 
situações que potencializam o desenvolvimento dos hábitos do 
pensamento. A manipulação direta de objetos na tela do celular, 
com análise imediata da construção, concorrem para este 
desenvolvimento. 

Segundo Gravina (1998), “inicialmente, as construções dos 
alunos são desenhos do tipo “a mão livre”, reproduções de 
formas conhecidas, como quadrados e retângulos – predomina aí 
a percepção. Ao movimentarem o desenho, os alunos constatam 
que a forma colapsa e deixam de apresentar a impressão visual 
desejada. Os recursos de “estabilidade sob ação de movimento” 
desafia os alunos a construírem formas sob controle geométrico, 
isto é, submetidas a propriedades geométricas por eles 
escolhidas. Na tela do computador, os objetos vão se 
concretizando sob gradativo controle, na espira ação / 
formulação / validação” (GRAVINA, 1998). 

O desenho a mão livre esta fortemente associado a visualização 
(HP1). As tentativas de construção de desenhos que ficam sob o 
controle geométrico estão relacionadas com os hábitos de 
reconhecimento de padrões e invariantes (HP-2). Na espiral ação / 
formulação / validação vemos a presença do hábito de fazer 
experiências e explorações (HP-3) e também daquele que refere a 
reconhecer padrões ou invariantes (HP-2). Na formulação e 
validação, identificamos os hábitos de descrever relações e 
processos (HP-6) e de fazer conjeturas (HP-5). Quanto ao hábito 
de raciocinar por continuidade (HP-7), vemos que ele acontece, 
quando os alunos manipulam a construção e vem na tela um 
conjunto de instancias do conceito em questão. O processo de 
construção de um quadrado ajuda a esclarecer nossas 
considerações: quando o aluno constrói o quadrado se apoiando 
tão somente na visualização, ao movimentar seus vértices ele se 
deforma. Para conseguir os invariantes “lados congruentes” e 
“ângulos retos” o aluno precisa usar procedimentos de construção 
(propriedades matemáticas).   

No trabalho com geometria dinâmica, Goldenberg (1998b) coloca 
especial atenção no hábito de raciocinar por continuidade (HP-7) 
– com ele, os alunos estão construindo conexões entre a geometria 
e a matemática da mudança contínua. Segundo este autor, nos 
ambientes de geometria dinâmica, “os alunos criam construções, 
e arrastam um ponto sobre o ecrã ao mesmo tempo que observam 
o efeito que isso tem num outro objecto (ponto, segmento, 
medição,...) ou relação entre objectos”. 

No que segue, vamos tratar de modelagem geométrica, 
procurando também ilustrar de que forma este tipo de atividade 
pode ajudar no desenvolvimento de hábitos do pensamento. De 
início, esclarecemos que um modelo matemático é uma 
representação, na linguagem da matemática, de certo fenômeno. A 
modelagem geométrica é uma representação de fenômenos no 
qual a linguagem da geometria se faz presente - são modelos 
construídos a partir de pontos, retas, segmentos, dentre outros 
elementos. Os fenômenos que nos interessam estão presentes em 
nosso cotidiano. Podemos observar, em diversos mecanismos ao 
nosso redor, situações nas quais a geometria se faz presente. Neles 
as formas geométricas se apresentam em movimento e a título de 
ilustração trazemos alguns exemplos: na praça de brinquedos há o 
vai e vem do balanço; nas janelas basculantes vemos o movimento 
de giro de suas folhas; nas portas pantográficas vemos o 
deslizamento das grades. 
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Figura 1. Imagem de uma porta pantográfica. 

 

Como exemplo para implementação de uma modelagem 
geométrica trazemos a construção de uma porta pantográfica. 
Iniciamos o processo olhando atentamente para o funcionamento 
do mecanismo que queremos modelar. Na porta pantográfica 
(Figura 1), vemos que as grades, todas do mesmo tamanho, 
deslocam-se de um lado para o outro, aproximando-se em um 
sentido e afastando-se em outro. 

Iniciamos a modelagem construindo o segmento que vai 
determinar a base do “marco” da porta. Sobre este segmento 
colocamos um ponto M e construímos um novo segmento, com 
uma extremidade neste ponto e a outra em uma das extremidades 
do primeiro segmento (Figura 2). Este segundo segmento 
determinará o movimento do modelo geométrico, pois servirá 
como base para a “grade” da porta pantográfica. 

 
Figura 2. Início da construção da porta pantográfica. 

 

Com o recurso Ponto Médio, construímos o ponto médio deste 
segundo segmento e, na sequência, os pontos médios dos 
segmentos determinados por estes três pontos, e assim 
sucessivamente. Assim, quando movimentamos o ponto M, 
criamos o efeito de “recuo” da porta, pois os pontos que estão no 
segmento se acumulam conforme a aproximação dos pontos dos 
extremos. Esta construção e efeito estão ilustrados na Figura 3. 

 
Figura 3. Construção dos pontos médios que determinaram o 

movimento do modelo. 
 

Concluída esta etapa da construção, que é base de todo o 
movimento, resta apenas construir a grade da porta pantográfica. 
Essa grade é gerada a partir de dois segmentos. Inicia-se esta 
etapa construindo o primeiro “X” da “grade”, conforme Figura 4. 

 
Figura 4.  Início da construção da grade da porta pantográfica 
e visualização do efeito produzido pelo deslocamento do ponto 

MOVA. 
 

Os demais elementos que compõem a “grade” da porta são 
construídos através do recurso Reta Reflexão com Relação a uma 
Reta. Com estes procedimentos, quando movimentamos o ponto 
extremidade do segmento, o efeito “sanfona” dos pontos produz o 
efeito “sanfona” da grade, como ilustra a Figura 5. 

 
Figura 5.  Modelagem Geométrica porta pantográfica. 
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O exemplo da “Porta Pantográfica” evidencia que, para 
implementar  uma modelagem geométrica, nossa primeira atitude 
é ter um olhar atento ao mecanismo que se pretende modelar. 
Assim, de imediato, faz-se presente a visualização (HP-1). Na 
sequência, o que entra em jogo é o reconhecimento das 
invariantes e dos processos (HP-2) envolvidos no movimento do 
objeto. Então, concluída esta fase de análise do objeto a ser 
modelado, parte-se para a construção efetiva do modelo. Neste 
momento muitos “hábitos do pensamento” se inter-relacionam, 
pois ao mesmo tempo em que raciocinamos por continuidade, 
quando em ambientes de geometria dinâmica, exploramos as 
ferramentas disponíveis e conjecturamos sobre a utilização das 
mesmas criando, desta forma, uma estratégia para construção do 
modelo geométrico. 

As construções como esta da porta pantográfica, mesmo em 
situações muito simples, propiciam, como já comentamos 
anteriormente, o desenvolvimento de raciocínios 
geométricos/pensamento matemático. O interessante para o 
trabalho com a modelagem geométrica é a possibilidade de 
modificar o olhar diante das situações cotidianas – perceber a 
presença da matemática em atividades do dia-a-dia. É com este 
olhar de “geômetra” que imaginamos os usuários do OA 
transformando objetos comuns em dinâmicos objetos 
geométricos. 
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ABSTRACT 
This paper discusses the development of the system "Atlas", a 
concepual site that aims to to visually map the paths taken by a 
user within a system, considering similar functionality for students 
interacting in VLE (Virtual Learning Environments). The system 
was created focusing on learning not considered as recognition 
and assimilation of what is already known, but as a creative and 
cognitive process, able to develop new knowledge. The site also 
aims to create opportunities to the teacher to analyze the learning 
processes of the student in the proposed VLE and thus be able to 
reshape the environment favoring autonomy and authorship of the 
student. We then thought of a system that will compose the 
evaluation of student's learning in virtual environments, and also a 
technology that instrumentalizes schools and regulators about the 
processes of student's cognitive evaluation . 
RESUMO 
O presente documento aborda o desenvolvimento do sistema 
“Atlas”, um site conceitual que tem como objetivo mapear 
visualmente os caminhos tomados por um usuário dentro de um 
sistema, pensando em uma funcionalidade parecida para alunos 
interagindo em AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem). O 
sistema foi criado privilegiando uma aprendizagem considerada 
não como recognição e assimilação do que já é conhecido, mas 
como um processo cognitivo e criativo gerador de novos saberes. 
O site também objetiva oportunizar ao professor a análise dos 
processos de aprendizagem do aluno no AVA proposto e, com 
isso, condições para reformular o ambiente privilegiando a 
autonomia e autoria do aluno. Pensamos então em um sistema que 
venha a compor a avaliação de aprendizagem do aluno em 
ambientes virtuais e, também uma tecnologia que instrumentalize 
escolas e órgãos reguladores sobre os processos de avaliação 
cognitiva dos alunos.   

Categories and Subject Descriptors 
H.5.3 [Information Interfaces and Presentation]: Group and 
Organization Interfaces - Language Constructs and Features – 
Computer-supported cooperative work, Evaluation/methodology, 
Organizational design, Web-based interaction 
General Terms 

Design, Experimentation, Human Factors, Theory,  

Keywords 
cartografia, AVA, mapa 

1. EXTENDED ABSTRACT 
O nosso estudo versa sobre os ambientes formais de 

aprendizagem contemporâneos presentes na Escola, aqui 
compreendida como uma organização formal que tem como 
objetivo a educação. Interessa-nos analisar as ações das Escolas 
quanto ao uso de tecnologias digitais para a aprendizagem do 
aluno. Assim, nos propomos a analisar os processos de avaliação 
da aprendizagem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem – 
AVA - a partir do uso de um objeto de aprendizagem que 
privilegie a autonomia, a autoria e a criação no aluno e no 
professor.  

Uma das questões que nos persegue é qual a 
aprendizagem se que processa em Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem – AVA? A Internet, e mais especificamente a web, 
constitui-se como a plataforma sobre a qual operam grande parte 
dos AVAs. Algumas escolas além das aulas presenciais possuem 
uma página da disciplina ou curso a qual o aluno via login acessa 
e assiste vídeos, faz exercícios, participa de fóruns de discussão de 
forma assíncrona ou síncrona. A interação neste ambiente faz 
parte da avaliação de sua aprendizagem. Geralmente, a avaliação 
se dá pelo número de acessos e qualidade dos textos que escreve 
no ambiente, os quais são avaliados pelo professor e tutores da 
disciplina. Algumas escolas estão estruturadas para oferecer 
cursos totalmente em AVA, no qual o aluno interage somente no 
ambiente virtual, sem contato presencial com o grupo de alunos e 
professores (se preciso tem um tutor que ele pode procurar). 
Denominados como Cursos de Educação à Distância – EAD em 
sua maioria são legislados e reconhecidos por instituições 
governamentais e vem atender a uma demanda contemporânea 
advinda, em nossa opinião, de uma tecnologia que resignifica os 
modos de pensar, de se relacionar de aprender na 
contemporaneidade, o que impacta significativamente na 
Instituição Escola: a informática. [1] 

Especificamente até a metade do século passado o 
homem na sua interação social a língua falada e escrita 
alicerçavam os processos de aprendizagem nas Escolas, 
basicamente aulas expositivas, debates, apresentação de trabalhos, 
seminários, trabalhos escritos e provas. Predominava no ambiente 
escolar a figura do professor como aquele que tudo sabe e o aluno 
como aquele que chega a sala de aula como uma tábula rasa, ou 
como aquele sem luz e conhecimento. 

A partir da segunda metade do século XX, pós Segunda-
Guerra mundial desenvolve-se a informática. São vários os 
campos em estudo, mas a nós interessa a compreensão da 
informática como uma nova linguagem para o homem interagir no 
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mundo, que até então não existia e que demanda outras cognições 
e principalmente outra interação social. [2] 

Se com a linguagem oral o conhecimento ficava 
circunscrito ao grupo e era passado de geração para geração, com 
a linguagem escrita o conhecimento foi deslocado no espaço e no 
tempo – o tempo linear, a interpretação das ideias – modos de 
pensar com inicio, meio e fim, com a linguagem da informática a 
informação passa a ser instantânea, isto é o acesso ao 
conhecimento “online” em escala mundial, toda a informação é 
compartilhada, os modos de aprender se subjetivam, se 
singularizam. [3] 

A informática é uma linguagem que gera imagens 
através de códigos. A partir destes códigos temos a representação 
digital do mundo que nos circunda. Esta afirmativa é por si só um 
“nó” na rede devido às múltiplas possibilidades de análises, mas 
como estamos na perspectiva aprendizagem, continuamos neste 
caminho. 

A aprendizagem básica na escola é de base recognitiva, 
ou seja, aprendemos a partir de algo que já existe e que parte de 
um conhecimento prévio que a cada ano se complexifica e se 
dinamiza. O aluno é avaliado por aquilo que já sabe e aprendeu. É 
repetição de algo já dado, subjetivado por uma escrita, quando 
possível, caso contrário é reprodução literal de uma ideia, 
qualquer verbo ou outra palavra, está errado. No passar dos anos, 
a avaliação se remodela, avaliando o processo de aprendizagem 
do aluno, ou seja, como ele ingressou na série escolar e como ele 
está saindo. Migra-se de uma exclusiva avaliação quantitativa para 
uma avaliação quanti-qualitativa ou, exclusivamente, qualitativa. 
Várias serão as críticas pelos aspectos subjetivos e falhos, porque 
nem sempre o aluno aprendeu e está preparado para o próximo 
ano escolar, o qual requer determinados requisitos cognitivos e 
sociais para as aprendizagens. No Brasil, são diversas as propostas 
pedagógicas nas várias modalidades de Escolas, o que é comum a 
todas é a legislação de definiu que a cada ano o aluno tem que ter 
assimilado determinadas habilidades sócio-cognitivas. Proliferam 
modelos de escola que respeitam as capacidades do aluno, 
respeitando as diferenças, mas também desenvolvendo habilidades 
que não são de sua expertise. Existem escolas que trabalham por 
conteúdos outras por séries. O nível de aprofundamento vai 
depender do aluno, uns podem aprender somente o básico, outros 
podem aprofundar. 

Esta crise, aqui compreendida como a possibilidade para 
refletirmos sobre o aprender é atravessada pela informática, com o 
desenvolvimento de conhecimentos via games, acesso as 
informações digitais via internet, conteúdos escritos, vídeos, 
músicas, grupos de discussões sobre determinados assuntos, aulas 
virtuais, dentre outros recursos, acabam por ampliar o universo 
cognitivo do aluno e com isso se desenvolvem outros modos de 
aprender, mas ainda na ordem da recognição.  

Mas, quando o aprender é da ordem da criação, da 
cognição e não recognição? Deleuze [4] fornece algumas pistas do 
aprender com acontecimento, como aquilo que se dá num tempo 
presente, mas que dura no tempo. Ele se dá no tempo cronos, num 
plano material, mas no encontro que se dá, algo acontece que não 
está no presente, é passado e futuro, está num tempo aíon, no 
plano afetivo, não é inteligência ou memória, é sim são os afetos. 
Avaliar a aprendizagem do aluno como criação não se está na 
aprendizagem recognitiva, mas o meio é necessário para promover 
o desvio, o pensar, o refletir com autonomia.  

Foi nesse contexto que desenvolvemos o sistema Atlas 
[5], com o objetivo de explorar algumas das possibilidades de 
aprendizagem a partir da visualização que alunos e professores 
fazem dos trajetos que percorrem em sua aprendizagem. O sistema 

Atlas é um site desenvolvido em PHP, que utiliza SVG para a 
produção de gráficos (por conta disso não funciona no navegador 
Internet Explorer). O site é composto por duas partes, cada uma 
contendo um labirinto e um mapa. Na primeira parte é 
apresentado um labirinto nos moldes clássicos, visto de cima, 
gerado aleatoriamente cada vez que a página é acessada, e que o 
visitante pode atravessar utilizando as teclas direcionais. O 
labirinto é composto por 400 células de 20 x 20 pixels. Ao lado 
do labirinto é desenhado um mapa, na medida em que o visitante 
faz seu caminho. A segunda parte do site é composta por 400 
verbetes retirados da Wikipédia de língua portuguesa. A partir do 
primeiro verbete “Labirinto” foram selecionados 4 outros verbetes 
aleatoriamente, e a partir de cada um desses mais 4 foram 
escolhidos e assim sucessivamente até o total de 400 verbetes. Os 
links para os verbetes selecionados são exibidos em amarelo, para 
destacá-los dos links normais da Wikipédia. Essas páginas 
compõem o labirinto da segunda parte do sistema e na medida em 
que o visitante acessa as páginas selecionadas um mapa é 
desenhado, logo abaixo do mapa da primeira parte, exibindo seu 
caminho. A cada página escolhida foi dado uma par de 
coordenadas, que correspondem arbitrariamente às 400 células do 
labirinto da primeira parte. 

 
 

 
Figura 1: visualização do Labirinto. O quadrado vermelho é 
a posição atual no labirinto. No canto superior direito é 
exibido o mapa do caminho feito no labirinto. No canto 
inferior direito é exibido o mapa dos artigos acessados na 
Wikipédia. 

 
 

 
Figura 2: visualização de uma página da Wikipédia (Ricardo 
II) no sistema Atlas. Os links em amarelo na página indicam 
outros artigos que estão dentro do sistema, enquanto os links 
em azul são direcionados para a própria Wikipédia. No canto 
superior direito é exibido o mapa do caminho feito no 
labirinto. No canto inferior direito é exibido o mapa dos 
artigos acessados na Wikipédia. 
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O sistema Atlas não apresenta nenhuma funcionalidade 
fora a produção de mapas a partir da exploração do labirinto e 
páginas da Wikipédia. O sistema foi desenvolvido como um 
experimento das possibilidades de visualização das interações dos 
sujeitos em um ambiente virtual, por conta disso não há nenhum 
tipo de registro de usuário ou realização de atividades. Seria antes 
uma ferramenta de exploração de labirintos gerados 
aleatoriamente a cada acesso e de páginas da Wikipédia pré-
selecionadas, sem nenhum registro persistente ou avaliação das 
ações realizadas. 

Com esse sistema puramente conceitual buscamos 
refletir sobre a internet considerada tanto quanto um labirinto 
quanto um mapa, a partir do trabalho de Leão [6]. Um labirinto é 
constituindo por um feixe de escolhas, onde a cada cruzamento 
deve-se optar por qual caminho seguir, tendo-se mais ou menos 
sucesso ao encontrar a saída, ou mesmo saídas. É uma metáfora 
muito interessante para considerar a navegação na internet, uma 
vez que a todo o momento deparamo-nos com quantidades 
imensas de links, sem nem sempre ter um critério claro para 
decidir o que nos é mais relevante ou não, explorando por 
tentativa e erro, igual a um labirinto. 

Por sua vez, o mapa é como um histórico de nossas 
buscas e explorações, mas que ao invés de ser exibido como uma 
lista é visualizado espacialmente. Não é um mapa que pré-
existente ao caminho, que já contém a resposta ou a saída, mas 
antes um mapa que se faz com o caminho e que mostra apenas 
esse caminho, em suas idas e voltas. Enquanto o labirinto prioriza 
as respostas certas, o mapa foca-se no aspecto criativo do 
caminho, o desenho único que cada um faz. É justamente essa 
visualização que buscamos destacar neste trabalho, pensando em 
suas possíveis aplicações no âmbito da educação e mais 
especificamente dos AVAs.  

Nessa perspectiva valoriza-se não apenas a saída do 
labirinto, as respostas “certas”, mas o próprio caminho, tomado 
enquanto mapa. E é a esse caminho que se busca dar visibilidade, 
nas propriedades singulares e criativas que apresenta. Ao 
desenvolver uma ferramenta que permita visualizar que alunos e 
professores façam em seu processo de ensino e aprendizagem 
constitui um nível reflexivo sobre a atividade desenvolvida.  

A proposta de um mapa que vai sendo desenhado na 
medida em que o aluno navega no AVA, repetindo caminhos, 
trocando caminhos, cruzando para efetivar uma aprendizagem da 
ordem do recognitivo, pode ser um dispositivo para o aluno ao 
analisar, debruçar-se sobre o mapa que ele fez no AVA, 
perguntar-se e tentar responder como ele pensa e o que fez sentido 
para ele no percurso. É fazer o aluno pensar sobre o si e os seus 
modos de pensar e aprender. 

Ao professor e equipe que criam o AVA é a 
possibilidade não só de avaliar o aluno, mas sim avaliar a 
plataforma criada, o que mais instiga os alunos, quais os 
ambientes mais procurados, porque determinados ambientes não 
são acessados, é o professor no aprender do aluno pensar e 
apreender a sua aprendizagem nesta relação, neste encontro. 

Trata-se de ações do âmbito da autogestão e da 
coogestão. Autogestão porque o aluno cria num ambiente já 
existente, coogestão porque o professor pode repensar o próprio 
ambiente a partir do aluno. 

Ambos, professor e aluno, resignificam suas práticas de 
aprendizagem quando fazem uma análise dos caminhos 
percorridos e propostos. Atuam como cartógrafos de si mesmos 
quando passam a compreender os caminhos que os levaram a 
determinado aprendizado. Muito mais do que um conteúdo 
aprendido é o conteúdo e seu significado nos modos de ser e de 

viver. É estimular a autonomia, a reflexão, o pensar e a 
organização, fundamental nos dias de hoje, marcados pela 
diversidade e imprevistos. 

As Escolas e os órgãos reguladores por sua vez 
necessitam constante atualização e flexibilização em suas normas 
para incluir outras formas de aprender que vão além de uma nota e 
que impactam na forma de compreender o aprender não só como 
repetição, mas com criação e autonomia. É algo complexo que 
está em constante análise e reformulações. Conviver com a 
constante mudança e possuir mecanismos que as acolham de 
forma a não engessar os processos de aprender é um desafio 
constante para estas Instituições. 

Esta concepção apoia-se em autores que concebem o 
processo de individuação no encontro que se dá com o homem e a 
tecnologia. Professor e aluno são indivíduos em relação entre si e 
com o seu fora que é permeado por múltiplas tecnologias que se 
produzem num presente, mas trazendo consigo tudo o que a faz 
ser o que é, desde os primeiros rabiscos na parede feito pelo 
homem, à representação em signos do mundo que o circunda, ou 
seja, as palavras, a prensa de Gutenberg e a informática. O 
passado que está no presente potencializa o futuro com repetição e 
criação. A potência criativa que se repete a cada movimento do 
homem. Simondon [8] é um dos autores que concebe os objetos 
técnicos e os processos de individuação que operam como 
metaestabilidade, acoplamentos, camadas que compõem o 
humano. 
 O mapa, portanto, é um objeto técnico que potencializa 
e cria outros modos de avaliar a aprendizagem do aluno como 
algo em relação e em processo de constante reflexão e criação, 
oportunizando uma avaliação de aprendizagem democrática. O 
sistema Atlas também tira o professor da posição solitária e o 
instrumentaliza para aprender com o aluno, verificar se o 
ambiente de proposto é o que mais potencializa a aprendizagem. 
Ambos, professor e aluno reescrevem sua relação mesmo 
assimétrica e em um AVA estruturado de forma prescritiva, 
marcado pelo controle na medida em que analisam e refletem 
sobre os caminhos percorridos na aprendizagem. Professores e 
alunos tem a possibilidade de permanentemente estarem abertos 
ao diálogo, à interação e a criação. 
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ABSTRACT 
This poster presents reflections about the use of educational 
software in the teaching and learning process of deaf students and 
suggests activities that can be used to enrich the Portuguese 
language teaching or Brazilian Sign Language for these 
individuals.  The literature pretends to verify how the educational 
software can be used to enhance the teaching and learning of deaf 
students. At the end of this investigation are suggest some 
activities for Portuguese Language teaching  and Brazilian Sign 
Language, considering them as educational alternatives for deaf 
and listeners teachers to use in your classroom and, also, some 
conjectures about the validation of these activities through an 
interview with teachers. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta reflexões sobre o uso de softwares 
educacionais no processo de ensino e de aprendizagem do aluno 
surdo e sugere atividades que podem ser utilizadas para 
potencializar o ensino de Língua Portuguesa ou de Língua de 
Sinais Brasileira para esses indivíduos. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica que objetiva verificar o modo como os softwares 
educacionais podem ser utilizados para potencializar o processo 
de ensino e de aprendizagem dos alunos surdos. Ao final da 
investigação, são delineadas algumas atividades para o ensino de 
Língua Portuguesa e de Língua de Sinais Brasileira, 
considerando-as como alternativas pedagógicas ao professor 
surdo e ouvinte para o uso na sala de aula e, também, algumas 
conjecturas sobre a validação dessas atividades através de uma 
entrevista realizada com docentes.   

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 
K.4.2 [Computers and Society]: Social Issues 

Termos gerais 
Design. 

Keywords 
Educação de surdos, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
Signwriting, software educacional. 
 

1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento tecnológico das áreas da informática, 
especialmente a Internet, pode ser visto como uma revolução, que 
influencia os indivíduos, permitindo avanços em muitas áreas, 
inclusive, no âmbito da educação.  
A qualidade da educação deve ser direito de todos os indivíduos 
da sociedade, independente da situação e das características 
físicas e sensoriais. Nesse sentido, a inclusão de alunos que são 
surdos já gerou polêmica na educação, porém tomou um novo 
caminho a partir de dispositivos legais. Por meio da aprovação do 
Decreto Federal nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, foi 
estabelecido que alunos com deficiência auditiva têm direito a 
uma educação bilíngue nas classes regulares. Logo, a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) deve ser ensinada às crianças que 
são surdas o mais cedo possível, preferencialmente na interação 
com outros alunos e professores que sejam usuários de LIBRAS. 
Diante dessa situação, questiona-se sobre a possibilidade e sobre a 
importância do uso do software educacional no processo de 
ensino e de aprendizagem do aluno surdo.  
Acredita-se que, para melhor entender o contexto atual das 
abordagens educacionais voltadas para o ensino do aluno surdo, é 
necessário fazer um retrospecto na história [1]. Por limite de 
espaço no texto, apresentamos um breve resumo. O início da 
educação dos surdos aconteceu na Antiguidade Clássica, passando 
pela Idade Média e Moderna, Idade Média e Moderna com 
Gallaudet, filantropo e fundador da primeira escola americana 
para o surdo. No Brasil, em meados do século XIX foi criado o 
atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, que, para 
o Ministério de Educação do Brasil, é reconhecido como Centro 
de Referência Nacional na Área da Surdez, exercendo os papéis 
de subsidiar a formulação de políticas públicas e de apoiar a sua 
implementação pelas esferas subnacionais de Governo [10]. 
Com relação à Educação de surdos, há três correntes ou propostas 
educacionais [2, 3, 12, 13]: a oralista, a bimodal e a bilingüista. A 
oralista preocupa-se, basicamente, com a oralização e não permite 
a utilização da língua de sinais nas escolas. A corrente bimodal 
caracteriza-se pela utilização da língua de sinais juntamente com a 
utilização da língua oral sendo considerada, de acordo com [14], 
uma técnica manual da oralista. A bilingüista, por sua vez, 
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reconhece a língua de sinais como a língua materna (L1) dos 
surdos, a que eles percebem, produzem e utilizam de maneira 
natural, ao mesmo tempo que reconhecem a língua da sociedade 
ouvinte em que os surdos vivem como a segunda língua, a L2 . 
Concordando com [3], não há como desenvolver um trabalho na 
área de Educação de Surdos sem que haja um posicionamento 
frente às alternativas ideológicas, pedagógicas e metodológicas 
representadas por essas correntes.  
No trabalho aqui apresentado, assume-se a proposta bilíngüe e 
bicultural no qual, segundo [11], muitos dos problemas 
enfrentados pelos surdos partem dos obstáculos que residem no 
ambiente e não na pessoa em si. 
A Língua de Sinais possui uma estrutura independente da língua 
oral de seu país. Nesse sentido, a LIBRAS não representa a 
Língua Brasileira sinalizada, ou vice-versa. E, assim como as 
línguas orais, possuem uma gramática com regras específicas. O 
sistema fonológico (Figura 1a), por exemplo, estuda as 
configurações da(s) mão(s), o ponto de articulação e os 
movimentos, que são tidos como parâmetros primários, e a região 
de contato, orientação e disposição da(s) mão(s), que são 
consideradas como parâmetros secundários morfológico e 
sintático. O sistema morfológico (Figura 1b) trata das 
características quanto ao gênero, grau, tempo e negação na 
LIBRAS, por exemplo. Sobre a organização sintática básica da 
LIBRAS, [8] descreve que segue a ordem Objeto-Sujeito-Verbo 
(OSV), enquanto [2, 7, 16] descrevem que segue a estrutura SVO. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Exemplos de sinais em LIBRAS [3] 
 
A Figura 1 traz a representação gráfica de alguns sinais e sua 
escrita baseada no sistema SignWriting [15]. Este sistema de 
escrita de Língua de Sinais foi criado por Valerie Sutton, em 1974 
e permite representar as configurações de mãos, pontos de 
articulação, movimentos e expressões faciais.  
Neste trabalho, foram analisadas diferentes aplicações que fazem 
uso do SignWriting para representar os sinais. Dentre essas, 
destacamos: SignED (Figura 2), SignSim (Figura 3), SignMail 
(Figura 4), Signtalk, Signhtml, Signhq, Signwebedit [5].  
 

 
Figura 2. SignED: editor de escrita de Língua de sinais [3] 

 
Figura 3. SignSim: tradutor semiautomático de LIBRAS para 

Português, e vice-versa [3] 
 

 
Figura 4. SignMail: Ferramenta de envio de emails em LIBRAS 

[3] 
 

2. SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
No contexto deste trabalho, foram desenvolvidas oito atividades 
com o uso do EDILIM, que é um editor de livros interativos [6]. 
O público-alvo dos jogos foram alunos alfabetizados em LIBRAS 
e outros que estão em fase de alfabetização em Língua 
Portuguesa. As atividades desenvolvidas foram: a) Jogo Memória 
dos Números; b) Jogo Memória da Família; c) Caça palavras – 
Mundo Animal; d) SignFrutas; e) Ordenando as Vogais; f) 
Palavra secreta; g) Anifrutas? O que é animal, o que é fruta?;  h) 
Jogo da memória - Frutas.  Igualmente, essas atividades podem 
ser utilizadas por ouvintes, que estejam aprendendo a LIBRAS. 
 
O estudo envolveu uma metodologia qualitativa e quantitativa, a 
fim de coletar os dados com o uso de instrumentos com 
professores de alunos surdos. Para abordar qualitativamente a 
possibilidade de uso de softwares educacionais no processo de 
ensino e aprendizagem do aluno surdo e a validação das sugestões 
de atividades elaboradas, procurou-se reunir informações com o 
uso de entrevistas, as quais possibilitaram coletar diferentes 
depoimentos dos docentes surdos e ouvintes de LIBRAS. Já a 
justificativa da metodologia quantitativa ocorre por essa 
demonstrar as prováveis causas que os objetos dessa pesquisa 
estão sendo submetidos, bem como descrever o padrão de 
ocorrência dos eventos observados no estudo. Os sujeitos da 
pesquisa foram quatro professores ouvintes, os quais ensinam 

(a) Aprender 
        

 

    

 

  
(a) Rio Grande 
do Sul 

(b) Bonitinho (b) Bonitão 
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LIBRAS para alunos surdos, e uma professora surda, que tinha 
proficiência na leitura e escrita do Português. 
Para atingir os propósitos deste estudo, foi organizada uma 
reflexão em forma de nove perguntas guias, que buscavam 
verificar a importância do uso de softwares educacionais no 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos surdos e a 
possibilidade de uso das atividades sugeridas com os alunos que 
os participantes acompanham. Seguem as perguntas: 
 

1. Qual é a importância do uso de softwares educacionais 
no processo de ensino e aprendizagem dos alunos 
surdos? 

2. Como essa tecnologia pode auxiliar professores na sala 
de aula? 

3. Você utiliza jogos educacionais apoiados na Internet em 
sala de aula? Qual (is)? 

4. Há uma variedade de jogos educacionais hoje para 
trabalhar com o ensino de LIBRAS e Língua Portuguesa 
para surdos ou ainda é difícil encontrá-los? 

5. Soluções de softwares como o EdiLIM podem 
contribuir para esse processo? 

6. Haveria possibilidade de uso das atividades sugeridas 
neste trabalho com os alunos que você acompanha? 
Estas atividades estariam adequadas para o ensino de 
um determinado vocabulário? 

7. Você tem alguma sugestão para que estes jogos 
educacionais possam ser aperfeiçoados? 

8. Como inserir essa tecnologia na vida dos professores e 
dos alunos? 

9. Que expectativas você criou através destes jogos 
educacionais sugeridos? Você se motivou a fazer 
alguma atividade? 

 

Como resultado das entrevistas, apresentam-se alguns 
depoimentos sobre as atividades desenvolvidas no EDILIM: 

• Além de dinamizar as aulas com recursos modernos e 
tecnológicos, o que atrai muito as crianças, de modo 
geral, possibilita trabalhar imagem, Português e 
LIBRAS. Tudo isso manipulado com discernimento e 
sabedoria cria ambiente favorável à alfabetização do 
aluno surdo e a interação com a turma de modo alegre e 
diretamente ligado ao cotidiano da maioria dos 
brasileiros de todas as idades. O mundo é imagem, cor, 
isso é leitura. 

• Com mais esta atividade, os alunos Surdos com certeza 
poderão assimilar melhor os conteúdos, visto que o que 
se utiliza é bastante visual. E a cada dia aparecem coisas 
novas, ajudando assim a Pessoa Portadora de 
Necessidades Especiais a crescer e evoluir, sentindo-se 
assim parte da sociedade. 

• [as atividades] Despertam o interesse, as habilidades, 
dinamizando a aula, trazendo movimento à tarefa de 
ensinar e aprender. 

• [as atividades] Possibilitam facilidade de acesso e é uma 
ferramenta free, disponível para qualquer usuário, basta 
ele ter interesse. Os jogos criados contribuem para 
tornar as aulas mais interessantes, visuais e com gosto 
de brincadeira. 

• Será um atrevimento qualquer sugestão, pois é evidente 
o cuidado com a criação dos jogos. Talvez com o uso 
frequente possa sugerir, precisaria manusear mais e 
observar mais os alunos usando para dar qualquer 
opinião que não essa: os jogos são muito bons. 
Parabéns. 

• A forma de inserir essa tecnologia – jogos educacionais 
- na vida dos professores e dos alunos seria possível por 
meio da realização de pesquisas, visitas nas escolas, 
explanação para professores, colocando jogos em 
prática. 

• A inserção poderá ser realizada através de treinamentos 
dos professores e interesse dos professores.  

• Para inserir essa tecnologia na vida dos professores e 
dos alunos, teríamos juntamente com os professores de 
Informática, estudar e procurar estes jogos educacionais, 
ou seja, os professores necessitam de um curso de 
formação de docentes para que se sintam a vontade de 
trabalhar com essas ferramentas de ensino, que 
possibilitam momentos diferenciados em uma aula. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após a realização deste estudo, apresentam-se algumas 
considerações: existem diversos recursos vinculados à internet 
que permitem ao professor o acesso a materiais em Língua de 
Sinais e na Língua Portuguesa, os quais são atualizados 
rapidamente, proporcionando aos docentes ouvintes e surdos mais 
possibilidades para o planejamento de suas aulas. Sem dúvida, 
para tanto, o professor deverá buscar cursos de formação 
continuada, acesso a tutoriais disponíveis na rede, que lhe 
auxiliem na construção deste conhecimento; deve-se ter cuidado 
com os materiais selecionados, a fim de desenvolver um roteiro de 
estudos em consonância com o plano de ensino e, ainda, deve-se 
atentar aos objetivos pedagógicos, sempre em consonância com o 
conteúdo que será trabalhado. Logo, é necessário haver uma 
metodologia para que o processo de ensino e aprendizagem 
aconteça.  
Também se verificou a falta de adequação de alguns softwares que 
se diziam próprios para o ensino de LS quando, de fato, traduzem 
palavras de uma língua oral para o alfabeto manual. Portanto, 
decidiu-se por elaborar alguns exemplos de atividades, que 
fizessem uso de Língua de Sinais. 
Finalizou-se esta pesquisa com questões para reflexão:  

a) persiste ainda vazio significativo entre o potencial das 
novas tecnologias e a prática escolar. Esta tende a 
continuar a mesma, e, quando lança mão de novas 
tecnologias, as usa para adornar vezos tradicionais;  

 
b)  inúmeros são os desafios, mas o maior parece ser 

docente. Para podermos influenciar positivamente 
nossos estudantes, é indispensável saber acompanhar as 
novas tecnologias e lidar com elas produtivamente. 
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ABSTRACT 
This research presents a case study from four disciplines of 
Bachelor of Mathematics Distance / UFPel, which are part of the 
initial curriculum of  this course and tries to understand students' 
reactions by some proposed changes in the media used in the 
course such as the changing of the visual interface of the virtual 
learning environment, the wider use of environmental resources 
(wikis, quiz, book), the inclusion of external resources (Voki, 
personal page, sofwares, applets), the reduction in the duration of 
the video classes (maximum 20 min), and finally the content of 
the Web conference. It was observed from the demonstrations in 
forums or via mail messages that  changes in the visual interface 
of the environment had caused estrangement on students, but what 
else rocked the students' experiences regarding the use of digital 
media it was the difference proposals didactic pedagogical offered 
for they. 
                                                                                                       
RESUMO 
Esta investigação apresenta um estudo de caso realizado a partir 
de quatro disciplinas do Curso de Licenciatura em Matemática a 
Distância/UFPel, as quais fazem parte da estrutura curricular 
inicial deste curso, com intuito de compreender as reações dos 
alunos mediante a algumas mudanças propostas nas mídias 
utilizadas no curso tais como: a alteração visual da interface do 
ambiente virtual de aprendizagem, a utilização mais amplas dos 
recursos do ambiente (wikis, questionário, livro), a inclusão de 
recursos externos (Voki, página pessoal, sofwares, applets), a 
redução da duração das video-aulas (máximo 20 min) e  por fim, o 
conteúdo das webconferências. Observou-se a partir das 
manifestações em fóruns ou via mensagens do correio do 
ambiente que, as mudanças na interface visual do ambiente 
causaram estranhamento, contudo o que mais abalou as vivências 
dos alunos em relação a utilização das mídias digitais foram as 
diferentes propostas didático pedagógicas para o seu uso. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance learning 

Termos Gerais 
Performance,  Experimentation, Human Factors, Theory. 

Palavras Chaves 
educação a distância online, ambiente virtual de aprendizagem, 
mídias digitais. 

1.  RESUMO EXTENDIDO 
O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD) da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi implantado, a partir 
de 2006, através do projeto Pró-Licenciatura I, no qual foram 
disponibilizadas 120 vagas para três cidades-polo próximas a 
Pelotas, para alunos egressos do Ensino Médio aprovados no 
processo seletivo realizado pela UFPel. Em 2008, dois novos 
projetos foram implantados pelo CLMD: (1) o Pró-Licenciatura 

II, cujas vagas foram voltadas para professores em exercício, há 
pelo menos um ano, nos anos finais do Ensino Fundamental ou no 
Ensino Médio dos sistemas públicos de ensino, sem a devida 
habilitação legal exigida para o exercício da função e (2) a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) - os quais expandiram o 
número de Polos para além do Estado, bem como o número de 
alunos [3] e propiciou, nos últimos dois anos, o ingresso de novos 
profissionais no quadro efetivo da Universidade, para o trabalho 
exclusivo com a educação a distância tanto para o curso de 
Licenciatura em Matemática, quanto para os demais cursos 
oferecidos nesta modalidade pela Instituição. 

Desde o principio o CLMD adotou por ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) o Moodle, uma vez que, esta plataforma 
livre, além dos aspectos pedagógicos possibilita a inserção da 
escrita matemática tanto nas páginas web como em outros 
sistemas de comunicação do ambiente, através de filtros Tex e de 
Álgebra. Aliado a isso, tem-se no ambiente a inclusão do sistema 
de busca interno, de monitoramento com gráficos completos de 
navegação, do messenger, do sintetizador de voz, do player de 
vídeo, de links dinâmicos, bem como a possibilidade da 
construção de páginas de forma colaborativa pelos atores do 
processo de ensino-aprendizagem, ou seja, as ferramentas 
disponíveis no Moodle são abrangentes, precisas e eficazes para 
um curso de Matemática a distância. Além do Moodle o processo 
de interação com o aluno ocorre utilizando-se de materiais 
impressos, vídeo-aulas e semanalmente webconferências [1]. 

Com objetivo de verificar como algumas mudanças relativas a 
mediação do professor podem alterar a vivência do aluno, foi 
realizado um estudo de caso [11] nas disciplinas de Cálculo B, 
Álgebra Linear I, Laboratório de Ensino de Matemática III 
(LEMA III) e Tecnologias Avançadas no Ensino de Matemática 
(TAEM). Cada disciplina, neste estudo, foi tomada como uma 
unidade de análise em que buscou-se a partir do fórum, de 
mensagens instantâneas e das webconferências manifestações dos 
alunos quanto ao efeito de tais mudanças. Estas disciplinas fazem 
parte da estrutura curricular inicial do Curso, hoje o CLMD 
trabalha num modelo curricular não sequencial, por eixos 
temáticos e voltado para a formação inicial de um professor de 
matemática [4, 5, 7, 8]. 

Assim para as disciplinas anteriormente citadas as mudanças 
abrangeram: a alteração visual da interface do ambiente virtual de 
aprendizagem, a utilização mais amplas dos recursos do ambiente 
(wikis, questionário, livro), a inclusão de recursos externos (Voki, 
página pessoal, sofwares, applets), a redução da duração das 
video-aulas (máximo 20 min) e  por fim, o conteúdo das 
webconferências. Nem todas as mudanças citadas anteriormente 
ocorreram simultaneamente em todas as disciplinas, ou seja, as 
mudanças ocorreram de acordo com as especificidades 
pedagógicas de cada uma. 

Embora [2] aponte que algumas questões devam ser respondidas 
antes da escolha do ambiente virtual de aprendizagem, tais como: 
recursos pedagógicos a serem utilizados, tipos de atividades a 
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serem desenvolvidas e a temporalidade de tais atividades (forma 
sincrona ou assincrona), como o AVA Moodle já era uma escolha 
institucional o grupo teve que realizar o caminho inverso, 
buscando solucionar estas questões com o AVA já definido.  

O ambiente utilizado tem como estrutura básica três colunas, 
sendo que a central, mais larga que as demais, concentra as 
informações principais das disciplinas. Nas colunas laterais, as 
caixas agrupam funcionalidades que organizam e facilitam a 
navegação no ambiente, localizam o usuário entre as disciplinas 
do curso, mostram os demais participantes online permitindo 
assim a comunicação imediata e, disponibilizam informações 
gerais rápidas.  

Embora todas as disciplinas sejam criadas a partir da mesma 
aparência inicial, não há um padrão institucional a ser seguido, o 
que permite que os professores determinem o layout que julgarem 
mais adequado a sua disciplina. Como exemplo, temos na 
disciplina LEMA III a marcante inclusão de imagens estáticas e 
dinâmicas, a modificação das caixas, tanto em termos de ordem, 
quanto na inclusão de novos tipos de informação. 

O grupo entende que o ambiente virtual de aprendizagem deve ser 
mais amplamente utilizado, não se restringindo assim a um mero 
repositório de materiais e atividades, nem como o reprodutor 
online das práticas da educação presencial. Conforme [9], 

Em educação a distância um dos grandes problemas é o ambiente, 
ainda reduzido a um lugar onde se procuram textos, conteúdo. Um bom 
curso é mais do que conteúdo, é pesquisa, troca, produção conjunta. 
Para suprir a menor disponibilidade ao vivo do professor, é importante 
ter materiais mais elaborados, mais auto-explicativos, com mais 
desdobramentos (links, textos de apoio, glossário, atividades...). 

Nas disciplinas de Cálculo B e Álgebra Linear I foi utilizado o 
recurso do Questionário no qual o sistema fazia uma seleção 
aleatória das questões previamente inserida no banco de questões 
elaborado pelos professores. As questões de múltipla escolha 
tiveram suas alternativas elaboradas a partir dos possíveis erros 
clássicos envolvidos. Houve cuidado para que as questões 
tivessem níveis de dificuldade semelhantes. Todas as respostas 
dos alunos receberam feedback em alguma oportunidade posterior 
à resolução – imediatamente após, no caso de um questionário 
exercício ou após a finalização do prazo da atividade, no caso de 
um questionário avaliação. A utilização deste recurso foi 
facilitada pela possibilidade da escrita no processador de texto 
LaTeX que permite a representação da simbologia matemática. A 
escrita matemática foi também amplamente utilizada nas 
discussões levantadas nos Fóruns de Dúvidas das disciplinas de 
Cálculo B, Álgebra Linear I e TAEM. 

Outros recursos, antes não utilizados, como Lição, Glossário, 
Livro e Wiki foram explorados nas disciplinas de TAEM, Álgebra 
Linear I e LEMA III. Mesmo os Fóruns, ferramenta já utilizada no 
Curso, gerou estranhamento ao servir de instrumento de avaliação 
formativa diagnóstica [10] nas disciplinas de LEMA III e TAEM 
e ao ser utilizado como espaço de discussão sobre as resoluções 
das atividades propostas, substituindo as listas de exercícios 
resolvidos com as quais os alunos estavam acostumados na 
disciplina de Cálculo B. 

Foi uma preocupação nas disciplinas, a linguagem textual na qual 
buscou-se o diálogo com o leitor, procurando estabelecer uma 
comunicação direta com o aluno [6]. Nos textos que apresentavam 
as atividades semanais, as webconferências e as atividades 
avaliativas, bem como das comunicações via fórum e das 

mensagens via correio do ambiente foram utilizadas frases 
objetivas, com estilo conversacional e caráter exploratório, 
auxiliando na reflexão e construção dos conceitos abordados nas 
disciplinas. Era prática comum nas comunicações dos professores, 
fossem as orientações das atividades ou respostas às dúvidas dos 
alunos, a utilização de outro recurso que não apenas o escrito, 
como links, imagens, vídeos, applets, etc. 

O Moodle permite a inserção de diferentes recursos, por exemplo, 
nas disciplinas de Álgebra Linear I e LEMA III foram utilizados o 
Voki e vídeos do YouTube, nas disciplinas de Cálculo B e TAEM 
foram incluídas no ambiente atividades com os software Geogebra 
e Maxima, na disciplina de Cálculo B foi elaborado um site de 
apoio externo construído pela própria professora, nas disciplinas 
de LEMA III, Cálculo B e TAEM os applets foram amplamente 
usados e nas disciplinas de Cálculo B e TAEM houve a inclusão 
de vídeos-tutoriais elaborados pelas professoras. A seguir serão 
apresentados, resumidamente, os recursos externos utilizados. 

O Voki  é uma personagem animada que pode ser personalizada 
com características físicas humanas, inclusive, sendo dotada de 
voz. O usuário que cria o avatar pode gravar até um minuto de 
fala que é sincronizada a personagem pelo próprio software. 
Personagens foram criadas para a apresentação inicial das 
disciplinas de LEMA III e Álgebra Linear I, em que foi gravado, 
pelo respectivo professor da disciplina, um áudio de boas vindas 
buscando um elo afetivo inicial com os alunos. 

Os software Geogebra e Maxima  são aplicativos matemáticos de 
construção de geometria dinâmica e álgebra, largamente utilizados 
pela comunidade de educadores matemáticos. Estes dois 
aplicativos, explorados na disciplina de Cálculo B, serviram de 
apoio à elaboração de materiais, principalmente, applets, 
disponibilizados no AVA e no site de apoio externo à disciplina. 
Na disciplina de TAEM foram construídos vídeos-tutoriais, cujo 
objetivo foi o de apresentar atividades sobre os software 
trabalhados. 

Agregado ao Moodle, desde 2008, existe um repositório de 
vídeos, chamado Media Center, ao qual os alunos têm acesso 
mediante o mesmo usuário e senha do AVA Institucional. Neste 
repositório, ficam disponíveis as vídeo-aulas realizadas pelos 
professores do Curso: gravadas com antecedência, editadas por 
um técnico em vídeo, geralmente, com duração acima de 20 
minutos e fazendo utilização de lousa digital [1]. 

Na disciplina de Cálculo B, as vídeo-aulas utilizaram a mesma 
lousa digital, entretanto, tiveram uma duração média de 20 
minutos, tratando os conceitos de forma objetiva e, quando 
necessário, particionando-as em pequenos vídeos. Com isso, 
buscava-se estabelecer uma comunicação dialógica dinâmica e 
não-extensa que pudesse, também, reduzir o tamanho do arquivo, 
facilitando seu acesso e download. 

No Curso de Licenciatura em Matemática a Distância ocorrem 
duas webconferências semanais, nas quais são utilizadas o 
software TreinaTon e a lousa digital. Nessas webconferências, 
transmitidas simultaneamente para todas as cidades envolvidas, 
em geral, o professor realiza exercícios e responde dúvidas dos 
alunos previamente postadas [1]. 

Na disciplina de LEMA III, as webconferências serviram para a 
confecção de material instrucional. Na disciplina de TAEM, as 
webconferências buscavam orientar os alunos para a realização 
das atividades e fazer sínteses das discussões realizadas nos 
fóruns. Em Álgebra Linear I e Cálculo B, as webconferência 
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tinham por foco as dúvidas reais dos alunos, e não as questões 
pré-selecionadas pelos professores. Assim, os professores dessas 
disciplinas costumavam utilizar a lousa digital instigando a 
participação e a elaboração conjunta das resoluções dos exercícios 
apontados pelos alunos. 

As formas de trabalhar com as mídias digitais que os autores deste 
artigo adotaram mostraram-se diferentes das usualmente utilizadas 
no Curso, o que levou os discentes a se manifestarem positiva e 
negativamente em relação às vivências com tais modificações. A 
seguir, apresenta-se algumas manifestações que, posteriormente, 
servirão de base para as considerações finais deste estudo. 

Quanto ao aspecto visual do Ambiente, na disciplina de LEMA 
III, ocorreram manifestações de estranhamento, como a mensagem 
enviada via correio do ambiente pelo Sujeito 1: 

Obrigado professora pela consideração mas vou confessar e o 
ambiente do moodle esta um pouco confuso pois já fiz todas as 
consultas e não me encontrei, acho que seja pelo fato de não me 
localizar gostaria de mais alguma dica.(Sujeito 1) 

Quanto ao maior uso dos Recursos do AVA Moodle, na disciplina 
de Álgebra Linear I, a utilização do Questionário foi vinculada a 
uma avaliação online na qual os alunos tinham que responder 
duas questões sobre Matrizes e Determinantes num período 60 
minutos, no máximo, em três tentativas, sendo que o teste ficou 
disponível por 10 dias e a nota final considerada foi dada pela 
última tentativa. Tal avaliação gerou uma discussão no Fórum, 
apresentada parcialmente abaixo: 

Porque colocaram tempo de resolução na tarefa 1? Abri ela ontem 
para imprimir e resolve-la com mais calma, o que foi feito, só que 
agora na hora de responder o questionário não pude enviar, 
porque não são permitidas mais tentativas. Porque isso? AH!!! 
mais um detalhe: Não vou poder enviar a tarefa pois o prazo se 
encerra dia 2, certo? E eu tenho que trabalha no interior, onde não 
tem internet, e só volto no fim da semana, ou seja, sem chance né?! 
Acho que não foi pensado neste tipo de detalhe. (Sujeito 2)  
Olá Sujeito 3. Entendo seu ponto de vista e não quero contrariá-lo, 
porém o professor esclareceu todas as questões antes de lançar a 
atividade e esclareceu que era para abrirmos apenas quando nos 
sentissemos preparados. E de fato. Se estudássemos o principal do 
conteúdo de matrizes e determinantes resolveríamos as duas 
quetsões em menos de 1 minuto. (Sujeito 4) 

Eu consigo ver que ambos os pontos de vista tem lá sua razão. Por 
um lado porque mexer em algo que estava dando certo? E por 
outro o professor tem toda a liberdade de fazer a avaliação da 
forma que achar melhor, podendo trocar a qualquer momento, é 
claro. Esta avaliação tem seus objetivos e deve haver uma razão 
para que ela seja feita assim... Todas as orientações foram muito 
bem dadas, por mais de uma vez inclusive, tudo está bem explicado. 
(Sujeito 5) 

Na tarefa da Wiki apareceram três considerações muito 
interessantes, uma quanto a dificuldade de compreensão do 
conceito do recurso, abaixo temos uma fala apresentada num 
fórum de dúvidas pelo Sujeito 6. 

Professora gostaria de saber como devemos proceder na tarefa 
Wiki sobre o livro, cada um deve responder a todas as questões ou 
cada aluno do pólo colabora para a resolução das questões? 
(Sujeito 6) 

Outra quanto a zona de conforto, em que o costume a alguns 
termos utilizados ao longo da formação ficam arraigados e não 
oportunizam a compreensão de outros, conforme o comentário 
abaixo. 

Não vi que havia uma tarefa para dia 24 ... desculpa minha 
ignorancia mas estou acostumada a procurar os trabalhos por 
"TAREFA" e não por WIKI. (Sujeito7 ) 

Por fim, a dificuldade do entendimento de autoria coletiva: 

Participei da tarefa Wiki sobre o livro, e não consta como eu 
participei, os parágrafos q escreví estão lá junto com os parágrafos 
das colegas, mas não consta que ecrescentei, pelo menos não achei, 
dê uma olhada p mim, poisa fiquei preocupada. (Sujeito 8) 

A utilização dos Fóruns como espaço de discussão permitiu a 
interação entre alunos de forma direta, permitindo que o auxílio 
entre pares fosse possível e valorizado, oportunizando a 
construção coletiva de conhecimento. A seguir, apresenta-se 
fragmentos do fórum da disciplina de Álgebra Linear: 

Alguém  poderia  explicar  sobre  o  topico  que  fala  sobre  a  
Base, pois entendi os calculos, porem não entendi direito aquela 
parte que tem a discussao do sistema PC=PA=3 e GL= 3-3 =0. 
(Sujeito 9) 

Olá,  Sujeito 9.  Bom,  observe  a  matriz  gerada...  PC = Posto de 
Coeficientes   (são   os   valores   que   acompanham   o  a1,  a2  e  
a3;   coeficientes   são   os  números   que   acompanham   as   
incognitas)   PA  =  Posto  da  Aumentada,   ou   seja,   a   "matriz 
aumentada"  (que  considera  os  valores  após  o  sinal  de  igual,  
no  caso  deste   exemplo  foram  zero  (0)  em  todos)   Observe  os  
valores  somente  para  a  Matriz  de coeficientes.   Quantas  linhas  
se  anulam?   Nenhuma!   Três  linhas  tem  "valores",   portanto,   
PC = 3.  Continue observando... a  aumentada agora, a tal PA...  
Quantas  linhas  se  anulam? Nenhuma  também.  Mas  veja,  como  
foi  "aumentado"  com  zeros,  continuam  sendo  3  linhas não  
nulas...  Logo  P.C. = P.A.  que  é  3.       E  o  GL...  GL  é  
o  Grau  de  Liberdade.   Como calculamos o GL?   Pois bem,  é  
o  número   de   colunas   da   matriz   de   coeficientes  (não   a   
aumentada   com   os   zeros)   menos   o   número   de   linhas   não   
nulas.  GL = n - p  Quantas   colunas   tem   a   matriz   de   
coeficientes?   3! Quantas linhas não são nulas?  3!  (todas  tem  
valor,  nenhuma  aparece  zero  em  tudo!)   GL = 3 - 3 = 0   Com  
estes  dados podemos   dizer   que   o   Sistema   é   Possível   e   
Determinado,   certo?    Logo   ele  é  Linearmente Independente.   
Se  o  PC=PA   mas  o  GL  for  diferente  de  zero,  dizemos  que  o 
Sistema  é  Possivel  e  Indeterminado  (várias soluções),  com  isso  
ele  será  considerado Linearmente  Dependente.  Espero  ter  
ajudado.  Boa  prova... (Sujeito 5) 

Entretanto, a ausência das listas de resolução de exercícios, as 
quais os alunos estavam habituados, desestabilizou aqueles que 
tiveram dificuldade de encontrar nos colegas e em si próprios, 
sujeitos capazes de construir conceitos e não apenas de reproduzi-
los. 

Olá, gostaria de saber quando vão disonibilizar o gabarito da 
questões com todo desenvolvimento. Pois não estou conseguindo 
resolver várias questões, e com o gabarito fica mais facil 
.Obrigada. (Sujeito 10) 

Quanto a inclusão de Recursos Externos, o uso do Voki permitiu 
manifestações do tipo: 

professora virtual foi uma idéia genial, a curiosidade, aliada a 
inovação, com as informações necessárias... .fantástico... 
Parabéns!!! (Sujeito 11) 

Já a exploração dos softwares matemáticos Geogebra e Maxima 
gerou problemas técnicos na instalação dos aplicativos. Das várias 
reclamações, foi selecionada o comentário a seguir: 

Mais uma vez vou postar aqui que não consigo fazer com que este 
bendito programa funcione! Tentei várias vezes em cálculo B e não 
consegui fazer a tarefa correspondente. Agora ele me aparece aqui 
em TAEM, pois bem, tentei novamente, baixei, segui todo o tutorial 
de instalação, tentei por mais 4 vezes e adivinhem... NÃO 
FUNCIONOU!!!!!! (Sujeito 12) 

Houve, ainda, a possibilidade do uso pedagógico destes softwares 
no contexto da escola básica, conforme comentou o Sujeito 5. 

Eu estou fazendo um plano para usar em Prática de Ensino de 
Matemática 1 o geogebra. Aguardo orientações pois fiquei com 
receio de usar o geogebra de forma errada com os alunos... 
(Sujeito 5) 
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Eu coloquei no Plano de Ensino uma atividade com o geogebra, no 
Labin. Irei trabalhar produtos notáveis e será a título de 
curiosidade e para estimular a busca por aplicativos. Na primeira 
aula eu fiz um slide e mostrei onde podemos usar produtos 
notáveis, e tem haver com o gráfico que os trinômios geram. Espero 
que dê certo e que eles gostem! Será um desafio! (Sujeito 5) 

Em relação ao site de apoio externo à disciplina de Cálculo B, 
temos as falas a seguir que abordam o conteúdo e a escrita 
matemática utilizadas. 

Bom dia colega, pega e olha o material online que a prof. 
disponibilizou, lá tem o exemplos explicando tudo como se chega 
aos resultados finais, tá muito bom aquele material. (Sujeito 13) 
Colega, também achei o material disponível no ambiente com as 
explicações dos conteúdos de difícil compreensão. Gostaria que 
fosse disponibilizado o material com uma linguagem mais clara e 
de fácil visualização. (Sujeito 14) 

Houve dificuldades na leitura do material externo ao AVA em 
virtude da utilização de uma linguagem que só pode ser 
decodificada pelo navegador Mozilla Firefox ou pelo plugin Math 
Player do Internet Explorer. Mesmo havendo a recomendação na 
página da disciplina para a utilização do browser Mozilla Firefox, 
alguns alunos, provavelmente, por falta de costume de uso deste 
tipo de ambiente, devem ter ignorado o aviso. 
Quanto a redução no tempo das vídeo-aulas e a mudança do 
conteúdo das  webconferências  até o presente momento, não 
temos dados suficientes para uma análise mais consistente da 
vivência para estas mídias digitais. 

Esta investigação apresentou um estudo de caso realizado a partir 
de quatro disciplinas do Curso de Licenciatura em Matemática a 
Distância/UFPel, com intuito de compreender as reações dos 
alunos mediante a algumas mudanças propostas nas mídias 
utilizadas no curso. Observou-se a partir das manifestações em 
fóruns ou via mensagens do correio do ambiente que, as 
mudanças na interface visual do ambiente causaram 
estranhamento, contudo o que mais abalou as vivências dos 
alunos em relação a utilização das mídias digitais foram as 
diferentes propostas didático pedagógicas para o seu uso. 

Embora alguns alunos apresentem, num primeiro momento, 
dificuldade de adaptação às mudanças propostas para o uso de 
diversas mídias digitais, devido sua familiaridade com a 
organização e estrutura anterior do ambiente utilizado no curso, 
ao longo do desenvolvimento das disciplinas percebe-se uma 
maior aceitação para tais alterações. Abaixo são apresentados 
alguns relatos que ilustram essa conclusão. 

... num primeiro momento custei a me adaptar mas agora ta 
tranquilo a gente sempre acha um jeito de resolver as coisas ... 
(Sujeito 15) 
... confesso que fiquei um pouco assustada no começo ... o 
problema é só o pouco tempo que temos, mas é o caso de 
adaptação ... sei que tem recebido criticas, mas parabenizo pelo 
trabalho, aprendi muito desta forma ... (Sujeito 16) 

Este trabalho é um estudo de caso realizado a partir de quatro 
disciplinas do Curso de Licenciatura em Matemática a 
Distância/UFPel, com intuito de compreender as reações dos 
alunos mediante a algumas mudanças propostas nas mídias 
utilizadas no curso. Observou-se a partir das manifestações em 
fóruns ou via mensagens do correio do ambiente que, as 
mudanças na interface visual do ambiente causaram 
estranhamento, contudo o que mais abalou as vivências dos 

alunos em relação a utilização das mídias digitais foram as 
diferentes propostas didático pedagógicas para o seu uso. 
Este estudo terá continuidade a partir da análise das mensagens 
postadas no ambiente das webconferências, bem como das 
resposta ao questionário relativo as vídeo-aulas, que esta sendo 
elaborado para ser aplicado até o final do próximo semestre. 
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ABSTRACT 
The essay correction has been a big challenge for 

universities, government and professors, because of the 
high cost in the assessment of essays. For instance, the 
Brazilian National Exam for High School, also known as   
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), is applied in 
order to evaluate the students after High School. ENEM 
evaluate the writing skill through a general topic essay.  So 
as to evaluate all the ENEM essays, the last ENEM edition 
hired 40% more human evaluators than in previous edition. 
One way to diminish the cost of human evaluators is 
perform an automatic essay correction. The Automatic 
Essay System (AES) has been evolved since 1990s, but 
most of them assess English essays. The approach proposed 
in this paper describes a Bayesian Classifier that assesses 
Portuguese essays. The two main contributions of our 
approach are a public database of Portuguese essays, which 
grades vary from 0 to 10; and a baseline classifier for 
Portuguese Essays.  

 
RESUMO 
A correção de redações tem sido um grande desafio para as 
universidades, governo e professores, devido ao alto custo 
na avaliação das redações. Por exemplo, o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) é aplicado para avaliar os 
estudantes após o ensino médio. O ENEM avalia a 
habilidade de escrita através de um tema geral para as 
redações. A fim de avaliar todas as redações do ENEM em 
sua última edição foram contratados 40% a mais de 
corretores do que em sua edição anterior. Uma forma de  
diminuir o custo com os corretores seria um sistema de 
correção automático de redações. O Sistema Automático de 
Redações (AES) tem se evoluindo desde os anos 90, porém 
grande parte destes sistemas avaliam redações na Língua 
Inglesa. A abordagem proposta neste artigo descreve um 
Classificador Bayesiano que avalia redações na Língua 
Portuguesa. As duas principais contribuições para nossa 

abordagem são um corpus de redações em Português, nas 
quais suas notas variam de 0 a 10; e um classificador de 
referência para redações em Português.  
 

Categories and Subject Descriptors 
I.7.5 [Document Text Processing]: Document Capture – 
document analysis.  

General Terms 
Algorithms, Performance. 

Keywords 
Automatic Essay System; Bayesian Classifier; Machine Learning. 

1. EXTENDED ABSTRACT 
 
The essay correction has been a big challenge since 
education became available for most of the people. For 
instance, the Brazilian government performs since 1998 a 
National Exam in order to assess high school students. This 
exam is also know as ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio) and evaluates different kinds of skills. The writing 
skill is also evaluate in ENEM, however the assessment of 
an essay is expensive because experts are hired to assess the 
essays. In its last edition, the Brazilian government hired 
40% more evaluators than in previous edition [1]. Also, 
when the volume of essays is large it is almost infeasible 
assess essays in a reliable manner. 
The reliability and the volume of essays concerned 
educators around the world; therefore much Automatic 
Essay System (AES) was developed [2][3][4][5]. However, 
the research on AES evolved only for English essays. Also, 
the uniqueness of Portuguese language and the nature of 
ENEM should be considered when an AES is build for 
ENEM essays. 
One of the earliest AES was developed by Larkey [2]. The 
Larkey’s technique has two main steps. The first step does 
four classifications, which are performed by four binary 
Bayesian classifiers. As grade’s essay can be between one 
and four, each Bayesian classifier determines whether the 
grades belong to the classifier class or not. For instance, the 
classifier one determines whether the essay is assessed as 
grade one or not assessed as grade one. So as to classify an 
essay, the classifier uses the set of terms of the essay. The 
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set of terms are preprocessed in two phases: the first phase 
removes stop words, and the second phase a stemmer is 
applied to terms. The Bayes Theorem is used to estimate 
the probability of an essay belongs to a class (grade). The 
second step performs linear regression in the results of the 
four binary classifiers. Hence, resulting grade is the real 
number approximated by Linear Regression. Larkey’s 
technique was tested in a dataset composed by the 
discursive questions, which can be divided in the following 
categories: 
• Soc: social studies question where certain facts were 

expected to be covered; 
• Phys: physics question requiring an enumeration and 

discussion of different kinds of energy transformations 
in a particular situation); 

• Law: required the evaluation of a legal argument 
presented in the question; 

Results achieved an accuracy of 54% to 62% in the Soc set; 
44% to 55% in the Phys set; and of 24% to 42% in the Law 
set. 
In more recent research, Mayfield and Rosé [5] published a 
software called LightSide that performs Automatic Essays 
Correction. LightSide can use different machine learning 
techniques in order to correct English Essays, namely Naïve 
Bayes, Sequential Minimal Optimization (SMO), and J48. 
Although LightSide is a public software, Latifi et. al. [6] 
observed high quality results in correction of English 
Essays. 
In regard to Portuguese Essays, IntelliMetric [7] is the only 
software found in literature that assesses Portuguese Essays. 
However, because IntelliMetric is private software it is 
difficult to evaluate its performance. Another researches 
approach Portuguese essays from a different perspective. 
For instance, Pardo and Nunes evaluate the discourse of 
Portuguese Essays and Souza and Feltrim analyze 
automatically the semantic coherence in Academic 
Abstracts written in Portuguese. 
The few research found about AES for Portuguese Essays 
motivate the development of a new AES designed for 
Portuguese Essays. The first problem to develop this 
research was the lack of public dataset. So as to solve this 
issue, essays were collected from UOL Banco de 
Redações1. After that, the strategy to assign grades to essays 
was developed according to the dataset collected.  
The essays grades from UOL vary from 0 to 10, 
considering 0.5 steps between the grades; therefore there 
are twenty-one possible grades for an essay. Hence, the 
problem of assign grades to an essay is model as a 
classification problem, and an essay can labeled with one 
class belonging to the twenty one classes determined. 

                                                                 
1 http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/  

In order to build a bayes classifier for the Essays, the 
Bayes’ Theorem was used. The Bayes’ Theorem can be 
defined like the following formula. 

P(A|B) = P (B|A) x P(A)/P(B) 
In the developed algorithm the Bayes’ theorem can be 
rewritten as the following formula. 

P(grade|essay) = P(essay|grade) x P(grade)/P(essay) 
Essay is represented like a set of terms or words, therefore 
the conditional probability P(essay|grade) is computed 
using the following equation. 

P(essay | grade) = P(term | grade)∏  

The equation above can be explained by the idea that the 
probability that an essay belongs to a grade is products 
between the probabilities of terms from given essay belong 
to given category. After this computation, the probability 
P(grade) is calculated considering a randomly selected  
document belongs to a given category, i.e., number of 
documents in given category divided by total number of 
documents. Since P(document)  is the same no matter what 
category the calculation is being done for, it will scale the 
results by the exact same amount, so you can  safely ignore 
that term. 
Training phase computed the probabilities of all terms in 
training set belong to a class. Figure 1 describes how our 
training model is built. Dataset in example has only two 
classes; the first essay is graded with one is a blank 
document, the second essay is graded with two is a gray 
document, and the third essay is graded with one is blank 
document. Training model is recorded in order to use 
probabilities for classify test essays. 

 
Figure 1: Training Model Production 

After training, testing phase is performed. In this phase, the 
probability P(grade|essay) is computed for each grade. For 
instance, consider a document containing the text: “coelha 
rápida”. If the training model used to compute the 
probability P(1| “coelha rápida”) is the same described in 
Figure 1, then the following computation is calculated: 
P(1| “coelha rápida”) = P(1) x P(“coelha”|1) x P(“rápida”|1) 
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Equation above can be read like: probability of essay 
“coelha rápida” being graded as 1 is equal to the probability 
of some essay of dataset being graded as 1 times the 
probability of “coelha” belongs to an essay grade 1 times 
the probability of “rápida” belongs to a essay grade 1. In 
this example, P(1) is 0.66, P(“coelha”|1) is 0.5 and 
P(“rápida”|1) = 1.0. Therefore the value of P(1| “coelha 
rápida”) is 0.33. Same procedure is executed when P(2| 
“coelha rápida”  is computed, and the result of this 
computation is 0. 
The dataset used in our experiments was collected in a web 
site called UOL Banco de Redações. The dataset collected 
is also available for download in raw text2. Essays from 
UOL are categorized by topics, which were proposed by 
experts. Each topic owns between thirteen to twenty essays. 
Table 1 describes quantities in corpus built. 

Table 1: Dataset Quantities 

dataset #essays #words 

Train 379 11617 

Test 50 3354 

 Grades assigned to essays observe the following guidelines 
from ENEM. 

• Observe formal writing rules of Portuguese 
language. 

• Comprehension of proposed topic and application 
from various human knowledge areas to develop 
the essay, within the structural boundaries of an 
argumentative essay. 

• Selecting, relating, organizing and understanding 
information, facts, opinion and arguments in order 
to defend a point of view. 

• Exhibiting the language knowledge that is 
necessary for argument construction. 

• Building a proposal for solve the given problem, 
demonstrating respect in regard to human being 
values and considering social and cultural 
diversity.  

Each of the guidelines above is graded according to range 
from 0 to 2. Thus, the resulting grade to essay is to sum all 
the subgrades assigned to essay.  
Grades assigned by human evaluators is usually different, 
according to Page [10], Pearson Correlation between 
human evaluators is about 0.564. Therefore it is reasonable 

                                                                 
2 
https://drive.google.com/folderview?id=0B35NbJbdG5Jq
QXcxQV9UcTdjS0k&usp=sharing 
 

to evaluate not exactly the grade automatically assigned but 
also adjacent grades.  
 

Table 2: Correlation Between Predict Grades 

Strategy Pearson Correlation 

Proposed Approach 0.396 
Larkey Bayesian  0.63 
Human Evaluators 0.564 

  
Although the correlation of our proposed approach is 
almost 0.17 far from human evaluators, our strategy is 
simple and we considered it as baseline system. Also, 
dataset used in strategies are different. 
Table 3 describes the accuracy achieved by our classifier. 
Adjacent grades are grades classified at most 1.5 points 
away from the human evaluator grade. 

Table 3: Accuracy Baseline Strategy 

Accuracy: Adjacent Grades (1.5) 

52% 

 
Unlike Larkey, our strategy does not use binary classifiers, 
but only one classifier. Also, grades classified by Larkey 
vary from 0 to 4, while grades classified in our baseline 
system vary form 0 to 10. These issues are reasons for 
lower results achieved. 
However, we achieved the goal to build a first Portuguese 
corpus to AES and a baseline system for future comparison. 
Next steps for this research comprises following items: 

• Remove stop words from essay. 
• Apply stemmer in words of essay. 
• Build Binary Classifiers for the twenty-one 

classes. 
• Apply Linear Regression to results of binaries 

classifiers. 
• Use a more robust Machine Learning approach 

than Bayesian Classifier. 
Although, there are still some future researches to do, 
we consider that a public Portuguese corpus and a 
baseline for Automatic Essay System is a contribution 
for future developments in Brazilian AES research. 
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ABSTRACT 

In this paper is proposed an application for tablet in order to 
assist in the literacy of deaf children. The application will be 
developed based on a methodology that is already used in 
CEMESPI (Municipal Center for Alternative Education Itajaí). 

Currently there are laws that regulate students with special needs 
in regular schools and ensure these students a monitor in the case 
of children with hearing loss, they have the right to attend school 
regularly and have a translator POUNDS special for her. 

For the deaf, vision is the sense that stands out, so there is a great 
need for these people to learn the Portuguese language, also 
known as literacy, as it will allow the deaf person to orient 
themselves on the streets or in other places. 

The application is a game adapted to a teaching methodology in 
CEMESPI. This game will be developed within the web standards 
and using the PhoneGap he will be transformed into a native 
application for Android platform. 

It is hoped that this application can contribute to the teaching of 
portuguese to the deaf children, since this application is an 
adaptation of a methodology as used together with a technology. 

RESUMO 
Neste trabalho será proposto um aplicativo para tablet com a 
finalidade de auxiliar no processo de letramento da criança com 
deficiência auditiva. O aplicativo será desenvolvido com base em 
uma metodologia já utilizada no CEMESPI (Centro Municipal de 
Educação Alternativa de Itajaí). 

Atualmente existem leis que regularizam os alunos com 
necessidades especiais na escola regular e garantem a estes alunos 
um monitor, no caso das crianças com deficiência auditiva, elas 
têm o direito de frequentar a escola regular, tendo um tradutor de 
LIBRAS para ela. 

Para os surdos, a visão é o sentido que se sobressai, por isso há 
uma grande necessidade destas pessoas aprenderem a língua 
portuguesa, pois ela permitirá a pessoa surda a se orientar sozinha 
nas ruas ou em outros locais.  

O aplicativo uma adaptação de uma metodologia de ensino 
utilizada no CEMESPI. Este jogo será desenvolvido dentro dos 
padrões web e com a utilização do PhoneGap ele será 
transformado em um aplicativo nativo para plataforma Android. 

Espera-se que com este aplicativo seja possível contribuir no 
ensino da língua portuguesa às crianças com deficiência auditiva, 
visto que este aplicativo é uma adaptação de uma metodologia já 
utilizada aliada a uma tecnologia. 

Categorias Descritivas do Assunto 

K.4.2 [Social Ussues]: Assistive Technologies for persons with 
disabilities.  

Termos Gerais 

Experimentation. 

Palavras-Chaves 

Acessibilidade, Android, CEMESPI, HTML5, inclusão 
Letramento, Surdez, Tablet. 

1. INTRODUÇÃO 
A educação é um processo constante, que visa o desenvolvimento 
da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. Algumas 
crianças, no entanto, por apresentarem necessidades especiais, 
têm mais dificuldade em iniciar essa caminhada. Buscando 
amenizar essa dificuldade, nosso país vem desenvolvendo 
políticas de educação inclusiva, que visam garantir igualdade de 
ensino para todas as crianças brasileiras, para isto existem leis que 
regem os direitos das pessoas com deficiências, as crianças com 
deficiência auditiva também tem seus direitos, um desses direitos 
é o de frequentar a escola regular com acompanhamento de um 
instrutor de LIBRAS[1].  
Devido ao fato de terem alguma perda auditiva (ou total surdez), 
o que se destaca para uma pessoa surda é aquilo que ela pode ver, 
isso faz com que a visão seja seu sentido mais aguçado [2], e 
torna o letramento dela extremamente importante, pois é através 
dele que os surdos potencializam sua comunicação, bem como a 
sua inter-relação no meio social, por exemplo, para identificar 
placas nas ruas, para saber para onde vai determinado ônibus ou 
para buscar uma mercadoria pelo nome no mercado ou em uma 
loja. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
O CEMESPI é uma instituição de ensino que localizada na cidade 
de Itajaí, em Santa Catarina, nesta instituição são atendidas 
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crianças e adolescentes com necessidades especiais. Os alunos 
frequentam o CEMESPI no contra turno, dentro da instituição as 
crianças com algum grau de surdez passam por acompanhamento 
psicológico, fonoaudiólogo e possuem aula específicas com 
professores bilíngues e instrutores de LIBRAS. 

Nas suas aulas específicas o aluno é acompanhado por um 
professor bilíngue e por um instrutor. O que difere os dois 
profissionais é o fato de que o instrutor de LIBRAS é um 
professor que, assim como os alunos, possui algum grau de 
deficiência auditiva e será ele o responsável por ensinar a língua 
de sinais aos alunos surdos.  

O CEMESPI utiliza atualmente algumas metodologias para o 
ensino da língua portuguesa a seus alunos com deficiência 
auditiva. Uma destas metodologias consiste em um jogo similar 
ao quebra-cabeça, onde a criança tem que unir a imagem à sua 
palavra correspondente. 

Esta metodologia permite que a criança vá com o tempo 
associando a imagem que ela já conhece com a palavra que ela 
está aprendendo, podendo ainda ser agregado o sinal em libras, 
que é ensinado pelo professor bilíngue, além de um vídeo 
ilustrativo. 

A metodologia utilizada é bastante eficiente, permite que a 
criança aumente seus conhecimentos a partir de um jogo, mas 
assim que a criança saiu da escola, ela não terá mais acesso a este 
jogo. 

Pensando em uma forma de facilitar o aprendizado das crianças 
surdas durante o processo de alfabetização e dar a elas, de certa 
forma, mais liberdade, este trabalho tem como principal objetivo, 
desenvolver uma aplicação móvel para tablet que auxilie o 
processo de letramento destas crianças. Tal aplicação poderá ser 
usada tanto em sala de aula para auxiliá-las no processo de 
aprendizagem, como fora da mesma, possibilitando que a criança 
tenha certa autonomia neste processo.  

3. METODOLOGIA 
O trabalho proposto será desenvolvido através de uma pesquisa 
de caráter qualitativo, pois o mesmo não tem como finalidade 
medir nem usar representações numéricas para obter suas 
conclusões, mas sim descrever como seria o auxílio de um 
aplicativo de tecnologia móvel no cenário em questão. Será 
apresentado também, um estudo de caso, que abordará o uso de 
tecnologias móveis, neste caso o tablet para o auxílio na 
aprendizagem de crianças com deficiências auditivas. Para tal, o 
aplicativo desenvolvido visa adaptar métodos empregados em 
sala, em uma interface cuja interação se dará com o uso desta 
tecnologia. 

Outra técnica utilizada para o desenvolvimento deste trabalho 
será a pesquisa bibliográfica e experimental. Bibliográfica, 
porquanto terá como base publicações já existente sobre os 
assuntos relacionados, Experimental, pois serão avaliadas 
hipóteses a serem testadas com o estudo [6]. 

Para uma primeira versão desta aplicação, será adotada a 
metodologia usada no Centro Municipal de Educação Alternativa 
de Itajaí - CEMESPI, onde futuramente, serão realizados testes do 
aplicativo em conjunto com os professores do Centro e as 
crianças lá atendidas. 

4. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
A educação inclusiva abrange um processo de reestruturação das 
escolas de forma que permita à todos os alunos, incluindo alunos 
com deficiências ou dificuldades de aprendizado, tenham acesso a 
todas as oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela 
escola [3]. 
A educação é um direito de todos e para fazer isso tornar-se 
realidade as escolas devem adaptar-se para incluir todos os 
alunos. Porém, apenas incluir todos os alunos em classes de aula 
não é o suficiente para a aprendizagem destes. A interação ajuda 
no desenvolvimento, deste modo os alunos aprendem a 
compreender e conviver com as diferenças de cada um[4]. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reafirma o 
direito dos portadores de deficiências à educação, sua educação 
deverá, dentro do possível, enquadrar-se no sistema geral de 
educação, proporcionando ao aluno a formação necessária para 
desenvolver suas potencialidades, preparando para o trabalho e o 
exercício de sua cidadania[5]. 
A UNESCO é uma peça chave da Organização das Nações 
Unidas (ONU), estimulando a conscientização global e 
promovendo o desenvolvimento nacional da educação inclusiva. 
A UNESCO oferece consultoria aos governos que solicitam 
orientações para o desenvolvimento de políticas e práticas em 
seus países, desenvolveu também materiais elaborados para 
preparar professores do ensino regular a reestruturarem suas 
escolas e salas de aula baseado nas linhas de inclusão. 

5. O APLICATIVO 
Para o desenvolvimento deste aplicativo será utilizada a HTML5, 
a HTML é uma linguagem de marcação, sua principal utilização é 
para o desenvolvimento de páginas web [7]. A HTML5 aliado a 
outros recursos como CSS, JavaScript e JQuery, permite a criação 
deste jogo, porém para acessá-lo seria necessário o uso da 
internet. Para não limitar o uso do jogo apenas quando conectado 
à internet, será utilizado o framework PhoneGap. 

O PhoneGap é capaz de transformar um aplicativo web, 
desenvolvido nos padrões para web, em um aplicativo nativo, um 
aplicativo desenvolvido especialmente para uma determinada 
plataforma. Atualmente o PhoneGap possibilita a criação de 
projetos para as seguintes plataformas: iOS, Android, Windows 
Phone, BlackBerry, entre outros [8].  
Apesar de o PhoneGap permitir a transformação do código web 
em código nativo para outras plataformas, esta aplicação será, 
inicialmente, desenvolvida para plataforma Android. 

Optou-se pelo desenvolvimento do aplicativo utilizando HTML5 
devido ao fato do PhoneGap permitir transformar o código em 
código nativo para outras plataformas além do Android. Assim, 
futuramente será possível disponibilizar a aplicação para outras 
plataformas, sem haver a necessidade de reescrever todo o código 
de acordo com os padrões de outra plataforma, como seria caso a 
aplicação fosse desenvolvida em Java. 

O aplicativo será desenvolvido utilizando padrões de design 
responsivo, visando torna-lo adaptável a qualquer dispositivo 
adotado pelo usuário, evitando problemas de compatibilidade. 

Na figura abaixo, pode-se ver o protótipo da tela onde a criança 
terá acesso ao jogo. Durante o mesmo, a criança receberá uma 
imagem na tela e deverá tentar preencher as lacunas com a 
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palavra correta referente a imagem que ela está vendo. Caso a 
criança não consiga preencher a palavra, ela poderá solicitar a 
ajuda, que será o sinal correspondente a imagem em LIBRAS. 
Após a criança preencher a palavra corretamente ela poderá ver 
um vídeo onde mostrará a nova palavra que ela aprendeu em um 
contexto real. 

 
Figura 1: Protótipo da Tela do Jogo 

O professor terá um acesso específico permitindo-o cadastrar 
novas palavras com sua imagem, sinal e vídeo correspondentes, 
ampliando cada vez mais a base de dados do aplicativo. Ou seja, 
o professor poderá aumentar o vocabulário do aplicativo de 
acordo com o desenvolvimento do aluno, desta forma o professor 
pode direcionar o jogo conforme a sua necessidade em sala de 
aula. 

 
Figura 2: Protótipo da Tela de cadastro de novas palavras 

Conforme podemos ver na Figura 2, quando professor, que será 
responsável pelo cadastro de novas imagens, ao cadastrar uma 
nova palavra, deverá obrigatoriamente incluir uma imagem, que 
será a imagem que o aluno irá ver, além de um sinal em LIBRAS, 
que será a ajuda que o aluno receberá quando solicitá-la, tendo 
ainda como opcional a possibilidade de cadastrar um vídeo que 
será exibido quando a resposta estiver certa. 

O professor poderá também controlar as categorias do jogo, 
agrupando as palavras de acordo com critérios estabelecidos por 
ele mesmo. Desta forma, o professor poderá classificar as palavras 
em diferentes eixos temáticos, facilitando o uso do aplicativo 
durante a aula, pois o aluno pode durante o jogo escolher uma 
determinada categoria para jogar, cabendo neste momento ao 
professor orientar ao aluno qual categoria escolher. 

Outro acesso que será restrito ao professor é o de alteração e 
exclusão de conteúdo, válido para qualquer tipo de conteúdo 
existente no aplicativo, evitando desta forma o acesso indevido 
pelo aluno e o risco de ter informações importantes para o 
funcionamento do aplicativo excluídas. 

Optou-se pelo desenvolvimento voltado para tablet, pois, além de 
proporcionar a criança os benefícios da mobilidade, este tende a 
despertar seu interesse, fazendo com que o estudo se torne 
prazeroso. 

6. RESULTADOS ESPERADOS 
Acredita-se que a utilização de um tablet como ferramenta de 
apoio no processo de alfabetização da criança com deficiência 
auditiva seja algo promissor, visto que o uso da tecnologia na 
educação já é uma realidade e tendo em mente os conceitos de 
inovação, acessibilidade e usabilidade, encontra-se no tablet a 
solução ideal [9]. 

Espera-se que este aplicativo possa auxiliar o letramento da 
criança surda e, por ser o tablet uma ferramenta recente, que ele 
desperte o interesse da criança, fazendo com que ela se divirta e 
sinta prazer em aprender, possibilitando inclusive que o 
aprendizado continue fora da escola, visto que a criança poderá 
ter o aplicativo no seu próprio tablet. 

Espera-se com este aplicativo, poder contribuir de forma 
significativa com o letramento das pessoas surdas, que os 
conhecimentos transmitidos através deste aplicativo sejam de 
grande valor para os estudantes, que possam lhes ser útil e a os 
auxiliarem em seu dia-a-dia. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entende-se que a educação é um processo constante, que visa 
desenvolver fisicamente, intelectualmente e moralmente o ser 
humano, este é um processo que se dá a partir da infância, onde a 
criança aprende a conviver com outras pessoas, e continua 
durante as outras fases da vida. 

Para as crianças com necessidades especiais a educação inclusiva 
é de extrema importância, visto que a educação é um direito de 
todos. Desta forma, a criança tem direito de frequentar a escola 
regular, onde ela irá estar no convívio de outras crianças, porém, 
não são apenas as crianças com necessidades especiais que tiram 
proveito desta convivência, mas também para as demais crianças, 
pois passam a habituar-se com as diferenças das outras pessoas e 
aprendem a respeitá-las. 

Compreende-se que o letramento, ou seja, a aprendizagem da 
língua portuguesa, para as crianças com deficiência auditiva é um 
processo mais demorado, isto porque, devido a sua falta de 
audição a criança não aprende a língua portuguesa como as 
crianças ouvintes, ela aprende o significado de uma palavra 
através da associação a uma imagem e a um símbolo que ela já 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

786

conhece. Desta maneira, a criança acaba aprendendo através de 
inúmeras repetições, até que ela acaba por decorar a palavra. 
Entende-se o quão importante é a educação para as pessoas com 
deficiência auditiva, visto que apesar das dificuldades, a pessoa 
surda é uma pessoa capaz de se desenvolver assim como qualquer 
pessoa. Contudo, sabe-se que atualmente a rede pública não tem 
condições de oferecer em sua totalidade, o suporte necessário 
para uma criança especial. 
Pensando em auxiliar no desenvolvimento das pessoas com 
deficiência auditiva, sugere-se este aplicativo, que é a adaptação 
de uma metodologia de ensino já utilizada, para o auxílio das 
crianças surdas. Assim, espera-se com o desenvolvimento desta 
aplicação, proporcionar mais uma ferramenta de apoio no 
aprendizado, neste caso, letramento da criança com deficiência 
auditiva.  
Para tal, entende-se como importante a adoção por partes dos 
municípios e estados do tablet como instrumento auxiliar de 
aprendizagem, não limitando-se apenas para executar o software 
proposto neste trabalho, mas para um todo, afinal vivemos na 
sociedade do conhecimento e nossas metodologias de ensino 
precisam ser repensadas e readequadas a nossa atual realidade. 
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ABSTRACT 
 
Based on observations of the bad management is remarkable 
control vehicular access, businesses and institutions, is a disability 
that directly affects safety. 
Were then initiated research literature, to observe the problems 
more thoroughly, and search requirements, ie, what is needed to 
remedy these problems. 
As a proposal for better security management and improved 
efficiency that will replace the old methods, where a plan was 
devised to give up control through the use of QR CODE which 
are two-dimensional bar codes, easy response and easy 
identification. These two-dimensional codes are important to use, 
put into commercial products and research source for future 
projects or are already running as WebTicket. 
The proposed system consists of a QRCODE to be put next to the 
plate of the vehicle, a camera to identify the QRCode images, a 
computer for the pre-processing of images QRs and a server that 
will have a database. The operating unit to be used is Windows 
platform using Visual Studio and C # programming language that 
will contain tools for processing images. 
 
RESUMO 
Com base em observações de gerenciamento é notável o mau 
controle de acesso veicular, nas empresas e instituições, é uma 
deficiência que afeta diretamente à segurança. 
Foram iniciadas então pesquisas literárias, para observar os 
problemas mais a fundo, e pesquisar os requisitos, ou seja, o que é 
necessário para sanar esses problemas. 
Como proposta para um melhor gerenciamento de segurança e 
melhor eficácia que substituirá os antigos métodos, foi arquitetado 
um plano onde o controle dar-se por meio do uso de QR CODE 
que são códigos de barra bidimensionais, de fácil resposta e de 
fácil identificação. Esses códigos bidimensionais são de 
importante uso, postos em produtos comerciais e fonte de 
pesquisa para projetos futuros ou que já estão em execução como  
 

WebTicket[3]. 
O sistema proposto é composto por um QRCODE que será posto 
junto à placa do veiculo, uma câmera para identificar as imagens 
do QRCode, um computador para o pré-processamento das 
imagens QRs e um servidor que irá possuir um banco de dados. A 
unidade operativa a ser utilizada será Windows, utilizando 
plataforma Visual Studio e a linguagem de programação C# que 
irá conter ferramentas para o processamento de imagens. 
 

Categories and Subject Descriptors 
D.2.m: [SOFTWARE ENGINEERING] Miscellaneous. 

H.4:[INFORMATION SYSTEMS APPLICATIONS] 
Communications Applications, Miscellaneous. 

Keywords 
Keywords are your own designated keywords. 

1. INTRODUÇÃO 
As transformações no mundo atual ocorrem em velocidade 
inimaginável. De forma clara, a necessidade de se controlar o 
acesso veicular a determinados ambientes visando possibilitar 
níveis de segurança e consequente controle de veículos no que se 
refere a disponibilidade de espaço, velocidade de trafego e 
controle de patrimônio.  
Na maioria dos ambientes, tal controle é feito de forma manual e 
não promove dinamicamente o controle efetivo, visto não gerar 
rapidamente relatórios estatísticos ou probabilísticos sobre os 
dados coletados que podem ser utilizados com uma ferramenta de 
decisão gerencial.   
Automatizar processos é uma realidade na atualidade e traz como 
benefícios a agilidade nos processos repetitivos, provendo 
recursos auxiliares à finalidade principal da automatização, tais 
como: a geração de relatórios gerenciais com base nos dados 
coletados; rapidez na execução do processo e dos fatores externos 
a atividade cerne. 
O processo de automatização de controle de acesso a um ambiente 
é feito através da concessão de entrada ou saída de um 
determinado ambiente mediante uma regra estabelecida de e 
recursos eletrônicos gerenciando esta concessão. O uso de cercas 
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eletrônicas, câmeras de vídeo e estruturas de identificação são 
comuns nos sistemas automatizados de controle de acesso. 
Um estrutura de identificação simples e com poucos exigências de 
recursos óticos para ser interpretada é o QRCode. Consistem em 
um código de barras bidimensional com a capacidade de ser 
interpretado rapidamente e conter texto ou uma pequena base de 
dados, provendo assim um quantitativo de informações que 
podem determinar com comportamento de um determinado 
processo. 
O QRCode é um padrão aberto para utilização e pode ser utilizado 
nas mais diversas aplicações. 
No controle de acesso veicular, o uso do QRCode pode ser um 
facilitador na identificação do veiculo de forma célere, garantindo 
uma ação rápida por parte do sistema em relação as regras 
associadas ao veiculo, além de ter uma disposição geométrica que 
pode ser inferida a um pára-brisas ou até mesma a placa policial 
do veiculo. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Be-code 
Segundo o projeto Be-Code (Códigos com emblemas binários) 
[6], este projeto foi consolidado com base nos conceitos de 
códigos bidimensionais, assim como o QRcode que são usados 
para introdução de informação e decodificação através de uma 
câmera, mas esses códigos podem estragar a qualidade do desenho 
quando ligado em produtos comerciais. Portanto foi desenvolvido 
pesquisas até chegar ao Be-code. Essa tecnologia gera um Código 
emblema binária a partir de um logotipo, ou seja, uma imagem 
que terá um url que disponibilizará mais informações aos 
consumidores. Essas informações são capturadas e decodificadas 
com Xperia (SO-01B) fabricado pela Sony Ericsson. 
 Esse projeto utilizou a tecnologia de encapsulamento propostos 
por Método de Wu etaL em que eles incorpora dados em imagens 
binárias lançando do pixels nos limites das  imagens, em que 
captam o QRcode que estará aos redor da imagem, mas eles só 
podem  utilizarem imagens com uma cor ou em tons de cinza  
para que seja possível a capitação do QRcode. 
O projeto utiliza a interatividade que são as imagens e nelas 
estarão QRcode’s em que possibilita acesso a informações. 
 

WebTicket 
Com base no arquivo WebTicket: Account Management 
UsingPrintableTokens [3]. Foi desenvolvida a pesquisa sobre 
melhorias em autentificação de senhas, para que evite ataques 
phinshing e perdas de senhas. Para isto foi criado o projeto de 
Web Ticket, onde são geradas senhas com QRcode e podem ser 
impressas, ou salvas em Smarthphones. 
A web ticket é implantando no Firefox, posiciona o bilhete em 
frente a webcam para que seja feita a leitura do código 
bidimensional onde contem o login e senha que irá abrir a url com 
esses dados preenchidos. 
Ele oferece como benefício segurança, pois se um atacante fizer 
uma falsa leitura e obtiver seus dados 2D, ele não terá sucesso 
pois para obter suas informações é necessário ter a criptografia da 
chave que encontra-se em seu computador. Um dos benefícios que 
achamos interessante é que caso o bilhete seja roubado, pode ser 

revogado pelo usuário legitimo, mas para isso é necessário ID e 
senha. 
Notamos que o projeto de gerenciamento de contas, ajuda pessoas 
com dificuldade em memorizar senhas e iniciantes virtuais, 
aumentando os níveis de segurança para pessoas que possuem 
contas online. O projeto não tem como objetivo extinguir os usos 
de senhas, mas sim utilizar para as contas menos utilizadas. 
 
 

 
Figura 1 - Projetos relacionados[3,6] 

 

QRCODE 
Na década de 60 o mercado japonês estava aquecido e diversos 
mercados começaram a surgir nos bairros do país, até então o 
controle de produtos era realizado por um código de barras 
unidimensional, que podia armazenar 20 valores alfanuméricos. 
No entanto surgiu à necessidade de aumentar o nível de 
informação contida nos produtos, os japoneses tinham o objetivo 
de registra o kanji em códigos de barra. O QR CODE [5] foi 
aceito rapidamente em razão a sua capacidade de diferentes 
codificações, uso livre, aplicativos para leitura disponíveis para 
celulares, maior suporte de caracteres e Quick Response. 
 utilizado em peças automotivas, por sua fácil captação de 
imagem, sendo scanneado por câmeras através da interface 232C, 
que transfere dados para um microcomputador e decodifica os 
caracteres. 
 

PROPOSTA DO PROJETO 
Diversas empresas e prédios públicos sofrem um problema crítico: 
o não controle de acesso veicular no perímetro das instalações. O 
controle de entrada possibilita o melhor gerenciamento de 
recursos, segurança, controle de pessoal e veículos. Muitas vezes 
esse controle é feito por de forma inapropriada, através de listas 
escritas ou por meio de pessoas responsáveis. Para correção desse 
problema, o projeto desenvolvido e descrito nesse artigo tenta por 
meio da inovação tecnológica criar uma forma de controle pratica 
e eficiente para o controle de acesso. Para isto, foi escolhida a 
tecnologia QRcode, código de barras bidimensional, essa 
tecnologia armazena uma pequena quantidade de informações que 
podem ser traduzidas por uma câmera e um software de 
interpretação de imagens. O objetivo final do projeto é a 
construção de um sistema para criação e identificação de QRcode 
que seriam colocados nos carros dos funcionários das empresas, 
assim o controle de acesso seria feito de forma automática, a 
câmera reconheceria o QRcode e extrairia os dados inseridos nele, 
com posse dessas informações, o sistema faria um verificação no 
banco de dados de funcionários, podendo a entrada ser autorizada 
ou negada.    
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Figura 2 - Ambiente proposto (Veiculo (A), Câmera (B), 
Computador (C), Servidor (D)). 

 
No esquema proposto, cada funcionário seria cadastrado em um 
banco de dados, e receberia um QRcode único com suas 
informações, quando o funcionário chegasse com seu veiculo 
(Figura 2 – A)  seria reconhecido pela câmera (B) que enviaria as 
imagens para um computador(C) onde os dados do QRcode 
seriam extraídos e mandados para um servidor(D) central que 
checaria e validaria os dados, permitindo a entra ou não do 
veiculo. 

DESENVOLVIMENTO 
Para o desenvolvimento do sistema foi escolhido o sistema 
operacional Windows, na plataforma de desenvolvimento Visual 
Studio 2012, na linguagem C# (descrita no próximo parágrafo)  
da arquitetura .NET da Microsft.Para melhor aproveitamento do 
sistema, ele foi baseado em WEB, assim este se torna mais 
dinâmico e prático para instalação e manutenção. 
O C# (pronuncia-se "C sharp") é uma linguagem de programação 
criada para o desenvolvimento de uma variedade de aplicações 
que executam sobre o .NET Framework.  C# é uma linguagem 
simples, poderosa, com tipagem segura e orientada a objetos. As 
várias inovações no C# permitem o desenvolvimento rápido de 
aplicações, mantendo a expressividade e a elegância das 
linguagens C-style. 
Para desenvolvimento da primeira parte do sistema foram 
utilizadas duas bibliotecas .NET listadas abaixo: 

• Aforge [1]: é um framework C# projetado para 
desenvolvedores e pesquisadores nas áreas de Visão 
Computacional e Inteligência Artificial - processamento 
de imagens, redes neurais, algoritmos genéticos, 
aprendizado de máquina, robótica, etc. (AForge.Net) 

• Zxing [7]: (pronuncia-se "zebra crossing") é uma 
biblioteca de código aberto, para leitura e 
processamento de código de barras 1D/2D 
implementado em Java, com suporte a outras 
linguagens. Com foco em dispositivos moveis 
possibilitando digitalizar e decodificar códigos de barras 
no aparelho, sem se comunicar com um servidor. No 
entanto, o projeto pode ser usado para codificar e 
decodificar códigos de barras em desktops e servidores 
também. (Zxing) 

Inicialmente utilizamos apenas a biblioteca Zxing pra desenvolver 
as primeiras aplicações com QRcode e encontrar suas limitações, 
um problema encontrado é a precisão, se a imagem tiver alguma 
imperfeição como resolução ruim, ou tons diferentes, o 

reconhecimento do QRcode é comprometido, ai então surgiu a 
necessidade de que a imagem fosse tratada antes de passar pela 
decodificação. Então com a biblioteca AForge foi possível o 
tratamento da imagem, dando precisão para o reconhecimento do 
QRcode. 
Para efeito de prova dos conceitos abordados anteriormente, foi 
desenvolvido um protótipo de ferramenta com o objetivo de criar, 
identificar e ler QRcode’s. Para teste foi utilizando uma série de 
QRCode’s que eram colocados em frente a WebCam, o software d 
identifica e interpreta a imagem, retirando a informação nela 
guardada e exibindo em tela (Figura 3) 
 

 
Figura 3 - Prova de conceito 

 

3. CONCLUSÃO 
 
Atualmente o projeto se encontra em andamento, especificamente 
na fase de levantamento de requisitos, o desenvolvimento final da 
ferramenta já passou pelas etapas de pesquisa literária e dos 
primeiros testes, onde foram utilizadas as bibliotecas já citadas 
para a criação e leitura de um simples QRCode. Nessa etapa de 
testes os principais problemas encontrados foram o tratamento da 
imagem recebida da câmera e como tratá-la. Os próximos passos 
do projeto levaram a criação das regras para o cadastro e criação 
de dos QRcode’s, e a modelagem do banco de dados. Em projetos 
futuros o sistema será implantado em uma instituição de ensino 
para sua avaliação. Esperamos que o sistema traga mais segurança 
as dependências onde for implementado, e melhore a gestão de 
pessoal, evitando incidentes. 
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ABSTRACT 
Educational games are important tools to assist the process of 
teaching and learning as they allow simulating concepts in a 
virtual environment and foster collaboration and communication 
among students. The farm management education is a subject 
where you can explore games as teaching tools, due to its 
complexity. This paper proposes a system to help educational 
games designed to teach farm management using a minimax tree 
to generate tips to the player. 

RESUMO 
Jogos educativos são ferramentas importantes para auxiliar o 
processo de ensino e aprendizagem, pois permitem simular 
conceitos em um ambiente virtual e promover a colaboração e a 
comunicação entre os alunos. O ensino de administração rural é 
uma área onde se podem explorar jogos como ferramentas de 
ensino, devido a sua complexidade. Este artigo propõe um sistema 
de ajuda para jogos educacionais destinados a ensinar 
administração rural utilizando de uma árvore minimax para gerar 
dicas para o jogador. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

General Terms 
Algorithms, Documentation, Performance, Design, 
Experimentation. 

Keywords 
Minimax, Educational   game,   Simulation, Strategy, Help system 
. 

1. INTRODUÇÃO 
Jogos educacionais têm o potencial de fornecer experiência 
motivadora de aprendizagem, além de ajudarem a dar sentido à 
experiência e organizar o conhecimento, despertando habilidades 
para resolução de problemas e aumentando a motivação. 
Permitem ainda que ocorra um processo de aprendizagem não 
intencional, por meio de uma experiência envolvente e atraente, 
em que quem aprende é visto como participante ativo na 
construção de seu próprio conhecimento [3].  
 Além das vantagens citadas acima, de acordo com Possa 
[2], os “Nativos Digitais” jogaram muitos jogos eletrônicos na 
infância e sabem como lidar com uma grande quantidade de 

informação de forma rápida, usando caminhos alternativos para 
obter informações. Esta nova geração prefere fazer várias coisas 
simultaneamente usando vários caminhos para uma mesma meta, 
em vez de fazer uma coisa de cada vez seguindo passos 
sequenciais.  Eles preferem ser ativos, aprender através de 
tentativa e erro, e descobrir coisas por conta própria ao invés de 
ler e ouvir. Eles querem ser tratados como “criadores e 
fazedores”, em vez de “receptáculos a serem preenchidos com 
conteúdo”. 
 Diante das características dos jogos educacionais e dos 
problemas encontrados nos métodos tradicionais de ensino, as 
instituições de ensino e também as organizações em todos os seus 
níveis, poderão tirar proveito das potencialidades dos jogos 
educacionais. Um tipo de empresa em que os jogos educacionais 
são úteis são as microempresas rurais, uma vez que elas estão 
inseridas em um ambiente com muitas variáveis [4] dinâmicas, a 
maioria delas relacionadas com risco. Outro motivo que vale 
ressaltar é a percepção de que no meio rural são infinitas as 
formas de gestão por diversas razões, como por exemplo, visão 
estreita do negócio, aplicação de forma de gestão de grande para 
pequena empresa, entre outros. Tais diferenças ocasionam 
resultados muito diferentes se compararmos propriedades de 
mesmo porte e com recursos similares [1]. Os jogos educacionais 
podem auxiliar na simulação de um ambiente de uma 
microempresa e serem usados no treinamento de futuros 
administradores de fazendas, para que os riscos de decisões sejam 
minimizados, melhorando os resultados econômicos das 
empresas. As simulações tornaram-se também ferramentas 
importantes para a administração da empresa rural, podendo 
auxiliar na avaliação do impacto de adoção de novas tecnologias, 
intervenções políticas e as mudanças climáticas em sistemas 
agrícolas [4]. 
 A partir do que foi citado acima se desenvolveu um jogo 
de estratégia para auxiliar no aprendizado de administração rural. 
Nesse jogo o jogador tem que administrar um limitado grupo de 
recursos tentando atingir uma maior lucratividade em sua fazenda. 
E para melhorar o aprendizado dos jogadores foi implantado um 
sistema de ajuda de forma a auxiliar o jogador a toma a melhor 
decisão utilizando-se de algoritmos de inteligência artificial. 
 Portanto, o objetivo desse artigo é propor um algoritmo 
de inteligência artificial para ajudar os jogadores em seu processo 
de aprendizado.  
 Este trabalho foi dividido em seis seções. Na presente 
seção é feita a introdução e é levantada a problemática do trabalho 
aqui apresentado. Na seção 2 é apresentado trabalhos correlatos. 
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Na seção 3 e é apresentada a arquitetura do jogo educacional 
utilizado. Na seção 4 é proposto a arquitetura do sistema de ajuda. 
Na seção 5 é apresentada aplicação do sistema proposto na seção 
4. Por fim, na seção 6 são apresentadas as conclusões. 

2. TRABALHOS CORRELATOS 
Cunha e Chaimowicz em An Artificial Intelligence system to help 
the player of Real-Time Strategy games (2010) [10] elaborarão 
um sistema de ajuda ao jogador usando inteligência artificial. O 
trabalho de Cunha e Chaimowicz difere do atual trabalho por 
terem trabalhado em um jogo de estratégia em tempo real  não 
educativo. Outro trabalho correlato o de Mishra e Ram em Case-
Based Planning and Execution for Real-Time Strategy Games 
(2007) [11] onde o autores desenvolveram um sistema ia de 
planejamento de joga para um jogo de estratégia em tempo real. A 
diferença aqui é mais uma vez que se trata um jogo de estratégia 
em tempo real e não educativo. O atual trabalho trata de um jogo 
de estratégia por turnos  e as dicas possuem um fundo educativo. 

3. JOGOS EDUCACONAIS 
Esta seção apresenta o jogo de Simulação e Estratégia, mostrando 
como foi desenvolvido. O jogo é projetado para propagar o 
conhecimento de Administração Rural: o jogador deverá decidir 
quais atividades agrícolas implantar e quanto de área deve ser 
disponibilizada para cada atividade escolhida. Cada atividade 
possui características diferentes com relação à lucratividade e 
tempo de retorno e demandas de recursos, como benfeitorias, 
máquinas, mão de obra, capital e insumos para atender a cada 
unidade de área que o jogador decidir implantar. O jogador deverá 
desenvolver as atividades de forma a acumular o máximo de 
capital. 
 No mundo do jogo, uma fazenda com sua área 
disponível para plantio é apresentada para o jogador e um menu 
com as atividade disponíveis para serem implementadas. Na parte 
superior da tela são exibidos os recursos disponíveis para serem 
usados, de forma que o jogador se sinta como um verdadeiro 
fazendeiro diante de seus recursos e de suas possibilidades, tendo 
que resolver o que plantar, quando e quanto, como pode ser visto 
na Figura 1. No canto superior direto encontramos o botão Dica 
que serve para auxiliar o jogador em suas decisões. Assim temos 
todas as metáforas necessárias para abordar o conteúdo 
pedagógico do jogo. 

 
Figura 1 - Tela do jogo de Administração Rural.  
 O jogo se inicia como mostra a Figura 1, indicando no 
canto superior esquerdo “Período Atual 1” o que significa 
primeiro ano de simulação, cada período equivale a um ano e as 
decisões são tomadas ano a ano. No canto superior direito temos 
os recursos disponíveis para as tomadas de decisão: 180dh (cento 
e oitenta dias homens) de mão de obra, 50 hm (cinquenta horas 

máquina) disponíveis para uso de máquinas e R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) disponíveis para o custeio do plantio e 25 ha (vinte e 
cinco hectares).  
 Para se tomar as decisões para este período é preciso 
selecionar a atividade no menu de atividades no lado esquerdo da  
Figura 1 e digitar o valor que se deseja plantar dessa atividade e 
clicar em Registra. Porém, antes de tomar essa decisão deve-se 
levar em conta os coeficientes técnicos de cada cultura, ou seja, o 
que cada cultura gasta de recursos para cada hectare plantado. Os 
valores usados pelo jogo nesse exemplo estão na Tabela 1, 
extraídos da literatura técnica da área. 

Tabela 1 - Recursos utilizados e receita produzida por cada 
cultura no jogo. 

Atividade Custo/há 
(R$) 

Mão de 
Obra/ha 
(dh) 

Maquinas/ 
há 
(hm) 

Receita 
liquida / há 
(R$) 

Milho 700,00 1 6 2700,00 
Feijão 2000,00 24 25 3000,00 
Alface 4000,00 600 100 12000,00 

Fonte: Extraídos de [5] e [6] 
 Porem a tabela acima é apenas uma estimativa, pois 
todos estes coeficientes podem variar de acordo com o modelo de 
clima programado no jogo. O jogo simula o clima para cada dia. 
Sendo que cada atividade possui modelos que usam as variáves de 
clima para calcular os coeficientes técnicos em tempo real. Dessa 
forma os coeficientes podem sofrer variações dependendo do 
clima. 
 Para simplificar a simulação o modelo de produtividade 
baseado no clima tem apenas duas variáveis aleatórias que são a 
temperatura e a quantidade de chuvas. Cada dia o programa 
simula uma quantidade de chuva e temperatura. Para que tudo 
ocorra bem é necessário que esses valores estejam de acordo com 
a tabela 2. 

Tabela 2 - Coeficientes climaticos das atividades 
Atividade Temperatura Pluviometria 

Milho 10ºC a 30ºC 5 a 10 mm/dia 

Feijão 15 a 21° 5 a 10 mm/dia 
Alface 15 a 21º indiferente 

Fonte: Extraídos de  [6] 
 No jogo também é possível contratar mais mão de obra, 
adquirir empréstimo de capital e alugar maquinas. Tudo isso no 
menu Ações, basta selecionar a ação, digitar o valor desejado e 
clicar em registrar, o custo de cada ação dessas está na Tabela 3. 

Tabela 3 - Custo de cada ação 
Ações Custo 

Contratação de Mão de Obra  R$ 50,00 dh 

Empréstimo de Capital 5,5% a.a. 

Aluguel de Máquinas R$ 100,00 hm 

Fonte: Extraídos de [7] e [8] 
 Ao finalizar cada período o jogo soma os resultados dos 
plantios atuais no capital disponível, caso uma atividade plantada 
demore mais do que um período para dar resultados, como por 
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exemplo, eucalipto ou frutas de pomar, somente ao final de todo 
os períodos necessários é que o valor é creditado no capital 
disponível. 

4. MODELAGEM DO SISTEMA DE 
AJUDA. 
Como pôde ser visto na seção anterior é muito difícil prever o que 
pode acontecer no jogo, devido à incerteza do resultado, pois o 
clima e ocorrência de pragas são aleatórios. Mas se encaramos as 
ocorrências de pragas e o clima como um adversário em um jogo 
de perde-ganha. Sendo que se o sistema falir a fazenda do jogador 
o sistema ganha porem se o jogador jogar todas as rodadas e 
acumular dinheiro o jogador vence. 
 Sendo assim, segundo Russel e Norvig (2003) [9] para 
os casos de jogos perde-ganha (soma-zero) existe as árvores de 
decisão Minimax que pode ser pensada como a maximização do 
ganho mínimo. Ou seja encontra a melhor solução se o pior caso 
acontecer. Poderemos aplicar nesse caso uma árvore de decisão 
Minimax para auxiliar as decisões do jogador dando a melhor 
solução caso haja ocorrência de praga e um clima ruim. 
 De posse dessas informações partiu-se para 
implementação da árvore de decisão Minimax. Assim segundo 
Russel e Norvig (2003)[9] se aplica especialmente na busca em 
árvores de jogo para determinar qual a melhor jogada para o 
jogador atual. O algoritmo se baseia no princípio de que em cada 
jogada, o jogador irá escolher o melhor movimento possível. A 
árvore de decisão é composta de todas as jogadas possíveis para o 
jogador atual como nós filhos da raiz, e todas as jogadas 
disponíveis para o próximo jogador como filhas destes nós e 
assim por diante, até o nível que se desejar. Cada ramificação da 
árvore representa um movimento que o jogador pode fazer em tal 
momento do jogo. Uma busca mais profunda na árvore fornece 
mais informações sobre as possíveis vantagens ou armadilhas e 
portanto resulta em uma jogada melhor.  
 O Minimax faz uma busca que determina todas as 
possíveis continuações do jogo até o nível desejado, avaliando e 
atribuindo um valor a cada movimento possível. A busca então 
retorna na árvore de jogo alternando entre escolher o valor mais 
alto e o valor mais baixo entre os valores da jogadas em um nível. 
Segue abaixo o algoritmo desenvolvido: 
BestDecision (GameBoard game,Ingerger endturn, best_decision) 
{ 
  if (endturn<=0) { 
    return game.capital; 
  } 
  else { 
    best_capital <- 0; 
    decisions <- GenerateDecisions(game); 
    ForEach decisions { 
       GameBoard newgame = ApplyDecision(game, decision) 
       capital <- WorseWeather (newgame, endturn-1, 
best_decision); 
    capital <- capital * (1+ decision.numativ*0.05); 
       if (capital > best_capital) { 
          best_capital < - capital; 
          best_decision < - decision; 

       } 
    } 
  } 
} 
WorseWeather (GameBoard game,Ingerger endturn, 
best_decision)  { 
  worse_capital <- 0; 
  weathers <- GenerateWeather(); 
  ForEach weathers { 
     GameBoard newgame = ApplyWeather(game, weather) 
     capital <- BestDecision(newgame, endturn, best_decision); 
     if (capital < worse_capital) { 
        worse_capital < - capital; 
     } 
  } 
  return worse_capital; 
}  
 No caso atual consideraram-se apenas três tipos de 
clima, mostrados na Tabela 4, de forma a simplificar a geração da 
árvore e facilitar a analise dos resultados para o presente trabalho. 
 O algoritmo acima inicia chamando BestDecision que 
gera todas as jogadas possíveis e para cada joga gerada chama 
WorseWeather que gera todos os climas possíveis e para cada 
clima gerado chama BestDecision e assim sucessivamente até 
chegar no ultimo turno do jogo. No ultimo turno BestDecision 
retorna para a instancia de WorseWeather que o chamou o capital 
acumulado durante as jogadas. WorseWeather por sua vez retorna 
menor capital recebido de todas as chamadas que fez de 
BestDecision como forma de minimização da jogada do oponente 
para a instancia de BestDecision que o chamou. BestDecision 
retorna o maior capital recebido de todas instancias 
WorseWeather que chamou e salva a decisão que gerou esse 
capital na variável best_decision. E assim sucessivamente até 
desempilhar todas chamadas recursivas. Ficando no final com a 
decisão que gerou a maior quantidade de capital 
 Na Figura 2 podemos ver uma árvore gerada pelo 
algoritmo e na Tabela 4 temos os climas usados na simulação. 

Tabela 4  - Climas usados na simulação 
Nome Clima 

Clima 0 Temperatura media 30ºC  
Precipitação media diária 0 
mm/dia 

Clima 1 Temperatura media 20ºC  
Precipitação media diária 3 
mm/dia 

Clima 2 Temperatura media 25ºC  
Precipitação media diária 5 
mm/dia 

Fonte: Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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Figura 2 Árvore minimax gerada. Fonte: Fonte: Desenvolvido 
pelo autor. 

A Figura 2 para o atua trabalho foi simplificada, pois o algoritmo 
minimax gera mais de 10 folhas por nível da árvore minimax. 

5. RESULTADOS 
Ao clicar no botão Dica no canto superior da tela como mostra a 
Figura 3 podemos ver o sistema descrito na seção 4 funcionado. 
Onde a tela Dica mostra a solução encontrada pelo algoritmo 
minimax para aquela jogada.  

 
Figura 3 – Exemplo da função dica Fonte: Fonte: Desenvolvido 
pelo autor.. 

6. CONCLUSÕES  
Com tudo podemos dizer que um algoritmo baseado na árvore 
Minimax pode ser usado para gerar dicas em jogos de estratégia 
educacionais como facilitador do aprendizado aumentado assim o 
potencial que os Jogos educativos têm de fornecer experiência 
motivadora de aprendizagem para o aluno, além de ajudar a dar 
sentido à experiência e organizar o conhecimento, despertando 
habilidades para resolução de problemas. 
Como o algoritmo  minimax  gera  mais  de  10  folhas  por  nível  
da árvore, consumindo  muito  tempo  de  processamento, 
pretende-se em trabalhos futuros implementar alterações no 
algoritmo que permita não gerar folhas não promissoras na árvore 
de decisão. 
Ainda pretende-se usar o jogo com alunos de graduação para 
levantar dados que avaliem a eficácia do jogo e da função de 
ajuda discutida no presente trabalho. 
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ABSTRACT 
Intelligent Tutoring System (ITS) aims to provide personalized 
instruction. His main module, pedagogical model, is responsible 
for choosing which strategy to apply to a particular student, as 
well as determine which topics and which provide learning 
sequence. However, there are several strategies and teaching 
techniques, and each student has its peculiarities. For then it is 
necessary to collect information from the student as their learning 
style. Such information is represented in an ontology, called 
model student. This paper proposes the use of ontologies to build 
the model and SWRL to infer which strategy to apply learning to 
the student. 

RESUMO 
Sistema Tutor Inteligente (STI) visa fornecer instrução 
personalizada. Seu módulo principal, modelo pedagógico, é 
responsável por escolher qual estratégia aplicar a um aluno 
específico, bem como determinar quais tópicos de aprendizagem 
apresentar e sua sequência. A dificuldade de implementação de 
um ensino personalizado, é que existem várias estratégias e 
técnicas de ensino, e cada aluno tem suas particularidades. Para 
prover este ensino, é necessário coletar informações do estudante 
como seu estilo de aprendizagem. Tais informações são 
representadas em uma ontologia, chamada modelo do estudante. 
Este artigo propõe o uso de ontologias para construir o modelo e 
SWRL para inferir qual estratégia de aprendizagem aplicar ao 
estudante. 

Keywords 
Teorias de Aprendizagem, Ontologia, Sistema Tutor Inteligente, 
SRWL. 

1. INTRODUÇÃO 
Os sistemas tutores inteligentes (STI) possuem uma arquitetura 
baseada em módulos, e tem como objetivo principal oferecer um 
processo de aprendizagem personalizado [8]. Particularmente, o 
modelo pedagógico é responsável por determinar quais estratégias 
e táticas serão aplicadas a um determinado estudante, baseando-se 
na interação do sistema com o indivíduo, com o auxílio do modelo 
do aluno. Este por sua vez, é responsável por adquirir e 
representar as informações específicas de cada estudante. 

O conhecimento proveniente das principais teorias de 
aprendizagem permite traçar estratégias e táticas para alcançar um 
aprendizado personalizado. É interessante também combinar 
várias teorias visando à diversidade de alunos [4]. Mas como um 
sistema pode inferir qual a melhor estratégia levando em 

consideração as particularidades e estilos de aprendizagem de 
cada aluno? Como obter esse conhecimento do aluno? 
Com o objetivo de responder tais questões tem sido utilizas, com 
bons resultados, técnicas de Inteligência Artificial, como 
Ontologias, Agentes Inteligentes e regras de produção [11] [7]. 
Geralmente, as Ontologias são utilizadas para representação do 
conhecimento de um particular domínio. No caso dos STIs, 
ontologias são normalmente usadas para representar o 
conhecimento do estudante e do domínio a ser estudado. 
Este artigo propõe um modelo do aluno baseado em ontologias e o 
uso de SWRL (Semantic Web Rule Language) para sugerir 
possíveis táticas a serem empregadas ao estudante de acordo ao 
seu perfil. SWRL é uma linguagem para definição de regras 
baseadas na lógica de HORN envolvendo classes e propriedades 
definidas na ontologia [1]. 
O artigo está organizado na seguinte maneira: na seção 2 é 
discutido sobre as principais teorias de aprendizagem; na seção 3 
são apresentados os estilos de aprendizagem utilizados nesse 
trabalho; as tecnologias utilizadas no trabalho são descritas na 
seção 4; na seção 5 é apresentado o modelo proposto; na seção 6 
são descritos os resultados preliminares, e na seção 7 as 
conclusões do trabalho. 

2. Teorias de Aprendizagem 
Existem diversas teorias de aprendizagem, que visam explicar o 
processo de aprendizagem dos seres humanos.  As principais 
teorias são citadas por [14]: 
Comportamentalista: Teve sua origem na década de 50, quando o 
professor Skinner de Harvard propôs uma máquina de ensinar. De 
acordo com essa teoria, estudantes são encorajados a experimentar 
novas formas de comportamento. O material didático é 
transmitido de forma linear e sequencial. Portanto não é 
estimulada a autonomia do estudante. A aprendizagem é obtida 
quando o que precisa ser ensinado é disposto sob o controle do 
professor e sob comportamentos observáveis. Tais 
comportamentos são adquiridos punindo um comportamento não 
desejado e incentivando o comportamento que se deseja com 
algum tipo de estímulo. O papel do professor é criar ou modificar 
comportamentos para que o aluno alcance o resultado desejado. 
Construtivista-Internacionalista: Sugere que o estudante entende o 
mundo através de suas percepções, dessa forma ele consegue dá 
significado para este mundo. Piaget, seu principal defensor, 
acredita que a aprendizagem ocorre em estágios que estão 
diretamente ligados ao desenvolvimento mental de cada estudante. 
O conhecimento então é construído através de experiências. Esta 
teoria está centrada no desenvolvimento individual do estudante, 
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ele constrói seu próprio conhecimento, sem levar em conta seu 
contexto social e histórico. O papel do professor é apenas ser um 
orientador desse processo. 
Sócio-Interacionista: Foi proposta por Vygotsky e tem como 
principal objetivo a interação do estudante com outros. De acordo 
com essa teoria, a inteligência humana é construída por meio de 
instrumentos culturais, tais como linguagem, o qual representa o 
legado de gerações passadas e, portanto, pode somente ser 
compreendido através de uma perspectiva social e histórica da 
cognição humana. O papel do professor é promover a harmonia 
social entre os estudantes, estimulando a troca de informação, 
resultando na construção de conhecimento compartilhado. 
A aprendizagem baseada em problemas é um método centrado no 
aluno, onde o principal motivador é solucionar problemas 
relacionados ao tema de estudo. O professor é apenas um 
mediador desse processo, pode ser trabalhado em grupo ou 
individualmente. 
Além dessas teorias, existem diversas técnicas que podem ser 
empregadas. Tais técnicas estão relacionadas a uma ou mais 
teorias de aprendizagem. Assim para cada teoria, podem ser 
empregadas diversas táticas no processo de aprendizagem. 

3. PERFIL DE APRENDIZAGEM 
O perfil de um aluno é visto como um conjunto de características, 
tais como seus dados pessoais, nível de conhecimento sobre 
determinados conteúdos e estilo de aprendizagem. Em especial, o 
estilo de Aprendizagem pode ser considerado como o melhor 
meio que um individuo possui de aprender um dado 
conhecimento, e reflete as ações do aluno que são respostas de 
estímulos recebidos do ambiente o qual ele está interagindo [16]. 
Segundo [16], “Um estilo de aprendizagem está relacionado às 
estratégias que um aluno tende a aplicar com frequência a uma 
dada situação de ensino”. Portanto é de fundamental importância 
no sistema computacional de ensino, tentar inferir qual seria esse 
estilo, e a partir disso escolher as estratégias de ensino que melhor 
se aplica a um determinado aluno, e como os estilos de 
aprendizagem podem variar a cada indivíduo, o sistema deve ser 
adaptável a cada estilo. 

Existem vários modelos propostos na literatura para auxiliar 
a classificar um aluno em um dado estilo de aprendizagem. O 
modelo de estilos de aprendizagem utilizado nesse trabalho é o de 
Felder-Silverman [17] que propõe quatro dimensões: 

Ativo/Reflexivo: O aluno ativo é aquele que aprende na prática, 
prefere trabalhos em grupo, e o aluno reflexivo aprende refletindo 
sobre os assuntos e prefere trabalhar sozinho. 
Sensorial/Intuitivo: O aluno racional tem como características 
ser concreto, prático, busca fatos e procedimentos. Já o Intuitivo é 
conceitual, inovador, busca teorias e seus significados. 
Visual/Verbal: O visual tem mais facilidade em aprender com 
representações visuais, como imagens, diagramas, fluxogramas e 
tabelas, e os verbais preferem explicações escritas e leituras. 
Sequencial/Global: O aluno sequencial prefere que as 
informações sejam exibidas de forma linear e ordenada. O global 
prefere ter uma visão do todo, para então compreender as partes. 
Portanto, se conseguir-se através da detecção do estilo de 
aprendizagem, aplicar uma estratégia de ensino adequada, um 
sistema computacional poderá oferecer objetos de aprendizagem 
de forma mais adequada às necessidades do aluno [9].  

Para auxiliar a detectar as estratégias de ensino a serem aplicadas 
em um dado aluno de acordo a sua interação com o sistema, 
existem alguns modelos de diagnósticos. Neste artigo são 
considerados os três modelos abaixo [5]: 
Modelo diferencial: onde a resposta do aluno é comparada a uma 
base de conhecimento, ou seja, o modelo do domínio.  Isto 
significa que é comparado o conhecimento do aluno com o do 
tutor. 
Modelo Overlay: O modelo é construído considerando que o 
conhecimento do aluno é um subconjunto do conhecimento do 
sistema tutor. Por isso, nesse modelo, o erro do aluno é sempre 
considerado como a ausência de algum conhecimento necessário. 
 Modelo de Buggy: Considera que os erros do aluno são 
concepções errôneas de algum conceito. Este modelo apoia-se em 
uma série de respostas ou de soluções de problemas e o 
diagnóstico é baseado em uma biblioteca de erros típicos. 

4. ONTOLOGIA E SWRL 
Uma ontologia pode ser descrita como uma especificação formal e 
explicita de um domínio [10]. Ontologias consistem de conceitos 
e relações entre esses conceitos os quais são organizados em uma 
estrutura hierárquica [1]. 
Através dessa representação do domínio, um sistema 
computacional é capaz de entender esse conhecimento 
representado, além de deduzir novos conhecimentos através de 
mecanismos de inferência. Uma ontologia tem como elementos 
principais os indivíduos (instâncias das classes da ontologia), as 
propriedades (relações entre indivíduos) e classes que representa 
os conceitos do domínio. 
OWL é uma linguagem recomendada pela W3C [3] para 
especificação de ontologias para Web Semântica [12]. OWL 
possui diferentes níveis de expressividade: OWL-Lite, OWL-DL e 
OWL-Full. O trabalho proposto está baseado em OWL-DL o qual 
é baseado em Lógica de Descrição [2]. OWL-DL possui uma 
sintaxe bem-definida, uma semântica formal e suporte a raciocínio 
de forma eficiente. 

No entanto, uma ontologia em OWL-DL não suporta regras, o que 
limita sua expressividade. Existem situações em que se faz 
necessário expressar alguns definições, possíveis apenas com o 
uso de regras. Considere uma ontologia sobre relações familiares. 
Usando OWL-DL não é possível expressar a sentença: “o irmão 
do pai de uma pessoa é tio desta pessoa''. Com o objetivo de 
resolver tal limitação surgiu a linguagem de regras da Web 
Semântica (SWRL), que também é recomendada pela W3C. 

SWRL [13] é uma linguagem de descrição de regras que usa 
OWL. Ela permite aos usuários criar regras no formato de 
cláusulas de Horn [5], que podem ser expressas em termos de 
conceitos OWL, sendo possível raciocinar sobre indivíduos. 
Regras SWRL tem o formato antecedente → consequente, em 
que, se o antecedente é verdadeiro então o consequente é 
verdadeiro. Além disso, antecedente e consequente são conjunção 
de átomos de acordo com as cláusulas de Horn. Usando SWRL 
podemos solucionar o problema descrito acima, através da regra: 

pai(?x; ?y) ^ irmao(?x; ?z ) ^ homem(?z )  → tio(?z; ?y).  
No exemplo acima, uma pessoa y que tem um pai x e este pai x 
tem o irmão z, que é homem, o que implica que z é tio de y. 
Nesse contexto, ontologias são usadas para representar o domínio 
de aprendizagem, e SWRL é usada para representar regras que 
não podem ser expressas na linguagem OWL. 
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5. MODELO ONTOLÓGICO PROPOSTO E 
REGRAS SWRL 
O modelo proposto foi construído utilizando ontologias OWL e 
regras SWRL. Ele se baseia nos conceito de sistema tutor 
inteligente, teorias de aprendizagem e na análise do perfil do 
estudante, para conseguir inferir quais estratégias de ensino usar 
em cada aluno com base no perfil do aluno obtido através de suas 
interações com um sistema computacional. 
Na primeira interação do estudante, é feita a identificar das 
características do estudante, tais como foram descritas no inicio da 
Secção 3. Para isso, utilizamos o questionário criado por Soloman 
[15], o qual contém 44 questões objetivas para inferir o estilo do 
estudante proposto por Felder [7]. As questões são do tipo: “Eu 
prefiro obter novas informações em (a) imagens, diagramas, 
gráficos ou mapas ou (b) informação verbal e informativos 
escritos”. A partir dessa questão podemos descobrir que o aluno é 
mais propenso a ser do estilo visual ou verbal. Além disso, 
utilizamos mais um questionário com 7 questões sobre 
informações pessoais, e outro com 5 questões sobre o domínio a 
ser estudado. 

5.1 Modelo do aluno 
O resultado desses questionários é então representado por uma 
ontologia, denominada modelo do estudante. Nela, as 
características do estudante foram divididas em estáticas e 
dinâmicas. As estáticas consistem das informações pessoais, 
habilidades e personalidade que o estudante julga ter; já as 
dinâmicas são as informações que podem mudar ao longo do 
tempo de acordo às interações do estudante com o sistema, como 
a estratégia a ser utilizada, estado emocional, objetivo e 
conhecimento sobre determinado assunto. 

 
Figura 1. Modelo do Aluno 

Na Figura 1 é exibido o modelo do aluno, o qual possui 
características do aluno e diagnóstico. O diagnóstico consiste nas 
diferentes formas de detectar as características dinâmicas do 
aluno. Ele é dividido em Método e Modelo. O método consiste de 
Dialogo, Multimídia e Questionário, sendo que o questionário é 
composto de três questionários sobre: características pessoais, 
estilos de aprendizagem e conhecimento do domínio. Também 
podem ser utilizados o diálogo e recursos multimídia para ajudar 
coletar os dados do aluno. O modelo representa os três modelos 
escolhidos nesse artigo como explicitado na seção 2: Buggy, 
Diferencial e Overlay. 

As características são dividas em estáticas e dinâmicas. As 
estáticas, como ditas anteriormente, correspondem a 
características pessoais e que não mudam, tais como nome, idade, 
língua nativa, características da personalidade, entre outros. Já as 
características dinâmicas são aqueles que são atualizadas 
conforme a interação com o aluno. Um subconjunto de tais 

características é exibido na Figura 2 e consiste em estado 
emocional, objetivo do aluno, abordagem a ser aplicada 
(estratégias de ensino), conhecimento adquirido e estilo de 
aprendizagem.

 
Figura 2. Características Dinâmicas 

 

5.2 Relação entre Estratégias de ensino e 
Estilos de Aprendizagem 
 

Na primeira interação do estudante, conseguimos inferir um 
possível estilo de aprendizagem. Porém surgi o questionamento: 
“Que estratégia de ensino aplicar a esse estudante?”, “Quais 
táticas de ensino?”. Com o intuito de responder a esses 
questionamentos foi feito uma relação entre os estilos de 
aprendizagem de Felder e Brent [7], e as estratégias de ensino 
discutidas na secção 2.1. Para cada teoria conseguiu-se utilizar um 
conjunto de táticas, de acordo com o estilo de aprendizagem 
correspondente, na Tabela 1 é exibido um conjunto de táticas que 
podem ser aplicados a cada perfil. 
 

Tabela 1. Relação entre estilos e estratégias pedagógicos 

 

Além disso, é proposto aqui, o uso da linguagem SWRL para 
construção de regras, que de acordo às respostas ao questionário, 
recomenda possíveis táticas e estratégias de ensino. Na Figura 3 
são exibidas algumas regras. 

 
Figura 2. Regras SWRL 

Ativo Exercícios práticos, fórum, jogos, 
atividades em grupo. 

Reflexivo 
 

Leitura, quebra-cabeça, charada. 

Sensorial 
 

Experimentos, exercícios práticos, 
simulação, jogos. 

Intuitivo Texto, jogos de adivinhação, atividade 
individual. 

Visual Imagens, vídeos e gráfico. 

Verbal 
 

Texto, som. 

Sequencial Exercício sequencial, metas de estudo, 
pontuação por meta alcançada. 

Global Hiperlink, resumo. 
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6. RESULTADO PRELIMINAR 
Uma entrevista com 20 estudantes do ensino superior da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia foi realizada para 
averiguar as táticas de ensino proposta neste trabalho. Utilizou-se 
o questionário Index of Learning Styles [15], para identificar os 
estilos de aprendizagem dos indivíduos e relacionar às táticas 
correspondentes de acordo com a Tabela 1. Todos afirmaram que 
as estratégias propostas ao seu perfil estavam de acordo, com 
algumas objeções. Cerca de 25% dos entrevistados que 
apresentaram o perfil verbal, não se identificaram com a tática 
“texto”. 10% responderam quem algumas estratégias variam de 
acordo com o que estão estudando. Nenhum dos entrevistados 
avaliou as táticas propostas como incoerentes, com isso podemos 
dizer que obtivemos um bom resultado para as táticas propostas. 
Os resultados mostraram perfis peculiares, alguns bem definidos 
nas 4 dimensões e outros bem generalizados. A dificuldade da 
realização da pesquisa é a quantidade de perguntas do 
questionário, o que exige um tempo maior para obter mais 
entrevistados, sendo assim a pesquisa continua. A Figura 3 
evidencia o nível de compatibilidade dos entrevistados e os perfis. 

 
Figura 3. Gráfico de perfis observados 

7. CONCLUSÃO 
Um ensino personalizado é definido por um conjunto de ações do 
instrutor para com o aluno, que proporcionam a máxima eficiência 
no processo de aprendizado do mesmo. Para que isso seja possível 
é necessário que o instrutor possua conhecimento das 
características particulares do indivíduo, relacionadas à forma 
como ele aprende ou percebe o mundo a sua volta, para que com 
essas informações o instrutor possa traçar uma estratégia para 
cada indivíduo, a qual é constantemente atualizada, ao passo que a 
interação instrutor-indivíduo é estabelecida. Acreditamos que isso 
pode ser alcançado, mais facilmente, através de um sistema tutor 
implementado com Ontologia e SWRL. De acordo com os 
resultados da pesquisa, as estratégias propostas, baseadas nas 
teorias de aprendizagem citadas acima e nos estilos de 
aprendizagem definidos por Feldman e Sloman, apresentaram 
uma boa resposta, sendo que as estratégias definidas na Tabela 1 
não são absolutas, ou seja, pode-se elaborar variações das 
mesmas, sem fugir do objetivo e aplicação das táticas. Esta 
pesquisa apresenta uma confirmação preliminar das teorias de 
aprendizagem e do trabalho Felderman e Slomam, agregando 
confiabilidade e segurança aos mesmos, o que permite aos 
pesquisadores da área produzir modelos de aluno cada vez mais 
elaborados. 
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ABSTRACT 
Discipline Human-Computer Interaction (HCI) is a reference to 
the process of developing interfaces and brings together itself the 
user participation and collaboration as a basic premise for the 
usability of interactive computer systems. Emerging 
conceptualizations related IHC, come from the exponential 
advance of information and communication technologies (ICTs) 
and the way that people interact with them, such as Interaction 
Design, Experiential Design and Design Thinking. Established on 
the literature and with the theoretical conceptions of different 
authors, this paper aims at contributing to the process of teaching 
and learning, providing a better understanding of these 
conceptualizations and how they fit in the development of 
computer systems interactive process. 
Keywords: Human-Computer Interaction, Experiential Design, 
Interactive Computer Systems, User Interfaces 
 
RESUMO 
A disciplina Interação Humano-Computador (IHC) serve de 
referência ao processo de desenvolvimento de interfaces e agrega 
em si a participação e colaboração do usuário como pressuposto 
básico para a usabilidade de sistemas computacionais interativos. 
Conceitualizações emergentes, relacionadas IHC, advêm do 
avanço exponencial das tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) e da forma com que as pessoas interagem para com as 
mesmas, tais como Design de Interação, Design Experiencial e 
Design Thinking. Sedimentado sobre a pesquisa bibliográfica e 
tendo como aporte teórico as concepções de diferentes autores, o 
presente artigo visa contribuir para o processo de ensino e 
aprendizagem, proporcionando um melhor entendimento destas 
conceitualizações e de como elas se inserem nos processos que 
regem o desenvolvimento de sistemas computacionais interativos. 

Palavras-chave: Interação Humano-Computador, Design 
Experiencial, Sistemas Computacionais Interativos, Interfaces de 
Usuário. 

ACM Classification Keywords 
H5.2. User Interfaces (Theory and Methods). 

1. INTRODUÇÃO 
A disciplina Interação Humano-Computador (IHC) agrega em si 
uma grande variedade conceitualizações. À medida que novas 
tecnologias emergem tais conceitualizações se reestruturam e 
desencadeiam novas conceitualizações no intuito de acompanhar 
o avanço tecnológico. Por servir de referência ao processo de 
desenvolvimento de interfaces, a IHC aborda a participação e 
colaboração do usuário como pressuposto básico para a 

usabilidade de sistemas computacionais interativos. Estas 
conceitualizações emergentes, relacionadas IHC, advêm do 
avanço exponencial das tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) e da forma com que as pessoas interagem para com elas.  

Sedimentado sobre a pesquisa bibliográfica e tendo como aporte 
as concepções de diferentes autores, o presente artigo visa abordar 
de forma integrada as conceitualizações emergentes que giram em 
torno da disciplina de IHC (Design Experiencial, Design de 
Interação e Design Thinking) e ao mesmo tempo contribuir para o 
processo de ensino e aprendizagem, proporcionando uma melhor 
compreensão das mesmas e de como elas se inserem nos 
processos que regem o desenvolvimento de sistemas 
computacionais interativos e servindo de arcabouço teórico, não 
somente, para o direcionamento de pesquisas futuras, mas também 
como subsídio a desenvolvedores, analistas de sistemas e demais 
profissionais que se direcionam a concepção de tais sistemas. 

2. IHC - CONCEITUALIZAÇÕES DE BASE  
A usabilidade é referenciada na literatura como a base sobre a 
qual a interação Humano-Computador (IHC) e as demais 
abordagens relacionadas ao design de interfaces (Design de 
Interação, Design experiencial e Design Thinking) se 
fundamentam. Logo, a usabilidade refere-se ao estudo de como 
fatores humanos interagem com diferentes tipos de produtos e a 
IHC ampara toda e qualquer interação vinculada a produtos que 
possuem vínculo com a computação. Assim, IHC não está 
somente relacionada ao design de produtos, direcionando também 
à avaliação e ao processo de desenvolvimento dos mesmos, 
considerando os principais fenômenos que os cercam [11][13].  

O que implica compreender não somente práticas humanas 
contemporâneas, mas também as suas aspirações e a forma com 
que determinadas atividades são elaboradas e incorporadas na 
vida das pessoas. Compreender estas atividades envolve 
estabelecê-las como requisitos, aliando a estes as possibilidades 
de se prever designs para a concepção de novas tecnologias, 
ferramentas e ambientes, ou seja, trata-se da exploração de 
espaços de design e do desenvolvimento de novos sistemas e 
dispositivos através da co-evolução de atividades e artefatos: um 
ciclo denominado tarefa-artefato [6]. 

Neste ciclo, atividades humanas ou tarefas a serem realizadas 
(tarefas), implicitamente, articulam necessidades, preferências e 
visões de design enquanto que artefatos convergem em respostas, 
mas de forma mais significativa do simplesmente responder. Ao 
aderir e se apropriar de um determinado artefato concebe-se novos 
designs, os quais proporcionam novas possibilidades de ação e 
interação. As atividades articulam futuras necessidades humanas, 
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preferências e visões de design, em um ciclo de melhoria contínua 
que, aos poucos, determina a forma e a maneira com que se 
projetam deferentes dispositivos computacionais.  

Assim, o “design refere-se tanto ao processo criativo de 
especificar algo novo quanto às representações produzidas 
durante este processo”, pois um designer não somente produz, 
mas avalia vários designs, o que inclui o layout de páginas, o 
esquema de cores, de gráficos e estruturais como um todo, o que 
implica uma série de iterações e explorações expressivas tanto em 
termos de requisitos de sistemas quanto de soluções de projeto 
[3]. A experiência do usuário também é de fundamental 
importância, tendo por pressuposto sintetizar toda a experiência 
que o usuário tem ao interagir com um produto de software. Não 
envolve somente funcionalidades, mas também o quanto o mesmo 
apresenta-se cativante e agradável, incluindo-se, neste contexto, as 
reações físicas e emocionais dos usuários [12].   

3. DESIGN DE INTERAÇÃO (DI), DESIGN 
EXPERIENCIAL (DE) e DESIGN 
THINKING (DT): CONCEITUALIZAÇÕES 
EMERGENTES 
A evolução da tecnologia muda, constantemente, a forma com que 
se interage com diferentes dispositivos computacionais e os 
objetivos que se busca a partir destas interações. Conexões sem 
hora e local determinado transformam o mundo dos objetos e, 
estabelece concepções distintas de como tarefas podem ser 
realizadas.  

Diante do exposto, o Design de interação (DI) molda as coisas 
digitais para uso das pessoas e a utilização de recursos digitais 
esta, intimamente, vinculada aos ambientes de trabalho e a 
motivações instrumentais, pois a realização de atividades de forma 
mais rápida, eficiente e correta se enriquece com a evolução de 
tecnologias digitais em ambientes não fixos, agregando-se estas 
novas formas de uso, como entretenimento e prazer. Para Carroll 
[6] o DI se estabelece através de cinco grandes características: 

•  O DI proporciona a exploração de futuros possíveis – 
implica dar enfoque ao que poderia ser ao invés de se sedimentar 
sobre a orientação, análise e estudos críticos do que já existe. 
Atividades relacionadas a estudos de usuários e avaliações 
somativas, por si só, não constituem DI. Embora muito utilizados, 
deve-se considerar o processo de forma bem mais ampla, o que 
inclui trabalho de campo, inovação e avaliação. 

• DI implica estruturar o "problema" em paralelo com a 
criação de possíveis "soluções" – Diante de situações de 
mudança, quando se cria algo, a situação em que este algo é usado 
não é mais a mesma, fazendo-se necessário pensar, não somente, 
em diferentes soluções de design, mas também em diferentes 
problemas. Isso acarreta implicações ao DI contemporâneo, 
voltando-se a repensar as noções de especificação de 
desenvolvimento de sistemas computacionais interativos de forma 
exaustiva. O desenvolvimento de sistemas tradicionais e processos 
de engenharia, onde o objetivo é terminar a análise descritiva para 
a elaboração da especificação de requisitos antes que o design 
criativo comece, não são considerados processos planejados. 

• DI envolve pensar através de esboços e de outras 
representações tangíveis – Esboços preliminares ou instantâneos 
permitem a visualização de futuros possíveis (produtos ainda não 
existentes), no qual designers de interfaces, através de seus 
desenhos, criam micro experiências que respondem com insights 

sobre os pontos fortes, fracos e as possíveis mudanças existentes 
em uma iteração de pensamentos que envolvem tato, sentidos e 
mente.  Essa representação externa possibilita uma conversa sobre 
os detalhes e as implicações de uma determinada ideia e, neste 
caso, um esboço pode ser qualquer coisa desde um desenho em 
um guardanapo até a escrita de parte do código em alguma 
linguagem de programação específica - o que importa é o 
propósito e a intenção. 

• Design de interação aborda aspectos instrumentais, técnicos, 
estéticos e éticos – Visualizar futuros possíveis a serem 
explorados introduz considerações e compensações em dimensões 
instrumentais, técnicas, estéticas e éticas, e não e não há 
evidencias de que isso ocorra de forma sequencial. Isso vale 
igualmente para o DI, ou seja, decisões técnicas influenciam as 
qualidades estéticas da interação resultante e as escolhas 
instrumentais sobre as quais os recursos são oferecidos e 
repercutem eticamente no uso dos mesmos.  

A compreensão ampliada de uso de recursos tem um grande 
impacto sobre design de interação, principalmente no aumento da 
noção de experiência do usuário e na captura de todas as formas 
não instrumentais, estéticas, qualidades emocionais no uso de 
objetos e recursos digitais. No entanto, estes objetos, os recursos 
digitais e a experiência do usuário são referenciados na literatura 
como construções, essencialmente, individuais. Qualidades 
essencialmente sociais ou comunitárias por natureza, tais como as 
implicações éticas e aspectos de comunicação, ainda são um 
pouco abordadas no design de interação.  

O Design Experiencial (DE) apresenta-se sob um escopo bem 
mais amplo e agrega em si o Design de interação (DI). Assim, 
características como mobilidade, capacidade de processamento e 
disponibilidade de informações sem restrições de tempo e espaço 
são cada vez mais necessárias, pois pensar no desenvolvimento de 
tecnologias nos remete a uma determinada situação, enquanto que 
pensar na interação que esse processo de desenvolvimento vai 
gerar remete-nos a outra.  

Toda a interação resulta em algum tipo de experiência. Desta 
forma, usuários vão vivenciar experiências de qualquer forma, 
sejam elas provocadas ou não e estes são os motivos pelos quais é 
necessário que tais experiências sejam planejadas, pois embora 
não se tenha o controle completo sobre as mesmas, devido à sua 
subjetividade, pode-se certamente ter um melhor direcionamento 
do que o usuário irá experimentar, minimizando as experiências 
negativas. 

Na concepção de Buccini [5] a experiência é vista como um 
fenômeno individual que ocorre na mente de cada indivíduo e 
resultam de um complexo processamento de estímulos internos e 
externos, totalmente dependente de interpretações subjetivas 
inerentes a cada pessoa, sendo definida através do comportamento 
do produto (objeto) e da forma com que o mesmo é utilizado, ou 
seja, advém do contato (interação) do usuário com o produto 
(objeto), indo além das funcionalidades e recursos a ele inerentes.  

A perspectiva experiencial (Design Experiencial) destaca a ideia 
de que as experiências dos usuários podem ser fortemente 
influenciadas por atributos intangíveis do produto, como o design, 
e que isto ocorre através dos sentidos, dos sentimentos, dos 
pensamentos, das ações e das interações entre estes elementos 
[10].  

Apesar da subjetividade destes aspectos, Suri [15] acredita que 
designers e profissionais da computação possam projetar mais que 
objetos estáticos, considerando as interações e dinâmicas 
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integradas entre objetos, espaços e serviços, entretanto há a 
necessidade de se compreender as experiências dos usuários e as 
formas de se projetar as dimensões dessa experiência.  

Entretanto ao desenvolverem suas aplicações, profissionais da 
computação priorizam a qualidade de construção e concebem 
sistemas interativos de “dentro para fora”, ou seja, dão ênfase às 
representações de dados, aos algoritmos voltados para o 
processamento desses dados, à arquitetura do sistema e tudo o que 
permite um sistema interativo funcionar. Sob este prisma, pouca 
ou nenhuma atenção é, de fato, direcionada ao que fica fora do 
sistema e como ele será utilizado. Ao se seguir tal abordagem 
corre-se o risco de conceber sistemas interativos inapropriados 
para o mundo que os cerca, pois a compreensão que se tem do 
mundo, pode ser equivocada [9][2]. 

A prática do DE pode servir de subsídio a estes profissionais na 
compreensão de que não basta somente atender às necessidades 
imediatas e objetivas do usuário, mas entender e preencher as 
motivações e aspirações humanas em relação ao produto, as quais 
estão relacionadas às pequenas e grandes experiências da vida 
[7][8], mas isso não é tão simples, pois fatores ligados à 
experiência são bastante subjetivos e dependem de aspectos 
dinâmicos, ainda difíceis de serem previstos e mensurados, tais 
como experiências anteriores, gostos e ideias que mudam com o 
tempo e situações da vida de cada indivíduo [20]. 

O Design Experiencial apresenta-se também como um novo 
paradigma que exige a compreensão do comportamento humano e 
de variáveis relacionadas à experiência estética, de significado e 
emocional dos usuários, visando uma abordagem holística sobre 
aspectos racionalistas, ligados à funcionalidade e usabilidade, e 
aspectos experienciais, relacionados à emoção e ao prazer [17].  

Desta forma, ao se projetar para a experiência deve-se considerar 
“a forma, o conteúdo e o contexto da comunicação, ocorrendo ao 
longo do tempo”, ou seja, a evolução da interação deve ser 
considerada no projeto [7]. Se antes o trabalho dos designers se 
encerrava com a fabricação dos objetos que projetavam, quando o 
foco passa a ser o projeto de uma “experiência”, planeja-se um 
processo cujos limites nem sempre são fáceis de perceber, 
principalmente devido a complexidade implícita nos contextos em 
que ocorrem as interações, as quais se encontram envoltas em 
quantidades expressivas e múltiplas de dispositivos  que agregam 
em si uma realidade cercada de ubiquidade computacional [13].  

Tal complexidade se amplia à medida que designers transmitem 
significados às interfaces que implementam através da aparência 
da mesma, da interação a elas vinculadas e das funcionalidades 
delas provenientes [1], exigindo uma visão mais ampliada sobre 
experiência do usuário, especialmente no contexto de 
desenvolvimento rápido de tecnologias digitais o que acabou 
trazendo trouxe pesquisadores e métodos de pesquisa de outras 
áreas tais como a antropologia e da etnografia em design.  

Devido ao design ser, por natureza, uma disciplina que se 
preocupa com significados, o enfoque no ser humano agrega ao 
DT características como multidisciplinaridade, colaboração e 
tangibilidade de pensamentos e processos - caminhos que 
conduzem a soluções inovadoras. Para Viana [16] o DT inova ao 
trazer novos significados aos produtos, serviços ou 
relacionamentos, à medida que considera que as coisas devam ter 
forma para serem vistas, mas, além disso, precisam fazer sentido 
para que possam ser compreendidas e utilizadas.  

A maneira com que o DI e o DT se direcionam à resolução de 
problemas é bastante similar, enquanto o DI concentra no 

entendimento de experiências humanas holísticas a partir do uso 
de sistemas e todas as suas formas de interação, sejam elas físicas 
ou tecnológicas, o DT oferece abordagens que facilitam a 
experiência dos usuários em direção a resultados holísticos, o que 
demonstra uma convergência entre ambos, na qual  designers e 
desenvolvedores de interfaces assumem o papel de facilitadores 
de experiências e co-criadores de designs alternativos de produtos 
[16] 

 Ao desafiar os padrões de pensamento, comportamento e de 
sentimento “design Thinkers” produzem soluções que geram 
novos significados e que estimulam os diversos aspectos, sejam 
eles cognitivos, emocionais e sensoriais envolvidos na experiência 
humana se utilizando de um tipo de raciocínio pouco 
convencional, o pensamento abdutivo, o qual se concentra em 
questionamentos advindos da apreensão ou compreensão dos 
fenômenos a partir das informações coletadas durante sua 
observação sobre o problema onde a solução não é derivada de 
um problema, mas se encaixa nele [14][16].  

Para Viana [16], o estabelecimento do processo criativo no DT 
fundamenta-se em três fases específicas: a imersão, a ideação e a 
prototipação. A fase de Imersão abrange a analise e síntese de 
atividades e envolve uma compreensão abrangente do problema a 
ser resolvido e parte de pontos superficiais a pontos expressivos 
em termos de profundidade, subsidia a aplicação de soluções em 
contextos distintos e serve de base para as fases subsequentes 
(ideação e prototipação). A fase de Ideação tem como intuito 
gerar ideias inovadoras, utilizando-se de ferramentas que 
estimulem a criatividade e a geração de acordo com o contexto. Já 
a fase de prototipação visa auxiliar a validação das ideias geradas 
e, apesar de ser apresentada como uma das últimas fases do 
processo de DT pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com 
as etapas anteriormente mencionadas.   

Assim, o DT envolve um processo colaborativo e centrado no 
humano para a resolução de problemas complexos, usando uma 
abordagem que parte de um pressuposto que se considera o objeto 
em si, mas, além disso, se concebe através dele.  

4. CORRELAÇÕES ENTRE ABORDAGENS 
Teorias iniciais que giram em torno da IHC estão firmadas na 
interação que se tem com os mais variados tipos de aplicações e 
de como tais interações se enriqueceram ao longo do tempo. A 
dialética em IHC gire em torno de teorias e de suas aplicações.  

Até certo ponto, esta sequência de teorias pode ser entendida 
como uma convergência de oportunidades científicas e a sua 
necessidade de aplicação, ou seja, a codificação e a utilização de 
modelos deixam claro que as visões distintas das pessoas e a suas 
diferentes interações com os objetos pode ser articulada, trazendo 
contribuições, ao mesmo tempo em que dispositivos pessoais 
tornam-se portais de interação no mundo físico e social, o que 
exige aportes teóricos mais ricos para sua análise e design [4].  

Historicamente, há uma tendência na IHC, na engenharia de 
usabilidade e nas teorias que abordam fatores humanos em se 
concentrar em aspectos instrumentais e técnicos e o design de 
interação deve ser visto como uma atividade em que as qualidades 
estéticas e éticas não podem ser ignoradas ou deixadas de lado.  
Diante das concepções dos autores, referenciadas nas seções 
acima, que delineam o DI, o DE e o DT e embora este último não 
tenha sido contemplado no escopo voltado a IHC apresentado por 
Carroll [6], as abordagens encontram-se integradas para a 
concepção de interfaces, entretanto o que amplia-se é a forma de 
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se representar o DI, pois ele encontra-se em um escopo bem mais 
abrangente, referenciado na literatura como Design Experiencial 
[5] ou ainda como Design de Experiências [10].  
Devido a experiência ser um fenomeno multifacetado,  ir a fundo  
nos meandros a ela inerentes envolve a compreensão dos 
significados estabelecidos por quem se utiliza de tecnologias - os 
quais se encontram presentes na mente das pessoas - e estudá-los 
requer metodos adequados [1], o que implica um estudo 
aprofundado das abordagens apresentadas no intuito de se 
verificar o quanto elas podem contribuir para a experiência do 
usuário, como um todo. 

5. CONCLUSÕES  
A partir das abordagens apresentadas neste artigo, decorrentes das 
concepções de diferentes autores, das correlações estabelecidas 
pelos mesmos e das inferências que se pode fazer a partir destas, 
verifica-se que o Design Experiencial (DE) pode ser utilizado em 
uma infinidade de contextos específicos, e engloba tanto o DI 
quanto o DT, apresentando, portanto, um escopo mais abrangente 
de todo o processo interacional estabelecido entre objetos e 
sujeitos ao permitir e facilitar a concepção de produtos/serviços 
que se voltam para a experiência do usuário (UX), considerando 
os sujeitos (designers e usuários) e o objeto (produtos ou serviços) 
sobre o qual os sujeitos atuam.  
Na concepção e uso de sistemas digitais interativos, o Design 
Experiencial fundamenta-se nas fronteiras entre as disciplinas de 
Interação Humano-Computador (IHC) e a disciplina de Design de 
Interação (DI), as quais salientam que o objeto 
(produtos/serviços) e a interação com os mesmos são 
componentes indispensáveis e necessários para que a experiência 
ocorra de forma satisfatória.  
Seu escopo abrange características e experiências não somente 
dos usuários, mas também dos próprios projetistas (advindas do 
DT) e das inter-relações entre as mesmas, a partir do 
estabelecimento de esquemas mentais que dão suporte à prática de 
prototipação e propiciando a melhoria contínua das interfaces por 
eles projetadas.  
Na tríade designer-sistema-usuário, o designer agrega nos 
sistemas e nas interfaces que projeta partes de si, ou seja, o 
designer, a partir de assimilações do objeto (sistema/protótipo), 
provenientes de sistemas pré-concebidos ou ainda a partir de suas 
experiências em sistemas similares e já existentes, bem como de 
suas vivências e concepções que tem do mundo. Assim, sempre 
que a ação de projetar para a experiência do usuário o transforma 
em um novo sujeito. Sujeito este que supera a si mesmo não 
somente a partir da manipulação do objeto (sistema/protótipos), 
mas também a partir das interações realizadas com o usuário e 
decorrentes do contexto de uso.  
Estes são os motivos pelos quais faz-se necessário dedicar uma 
atenção especial ao DE não somente sobre a perspectiva do 
usuário (Design de interação), mas também sob a perspectiva do 
próprio projetista de sistemas interativos (Design Thinking). Essa 
compreensão leva estes profissionais não somente a se projetar 
sistemas direcionados à experiência do usuário, mas, além disso, 
permite-lhes verificar as discrepâncias entre o que se desenvolveu 
e o que se pensou desenvolver, ou seja, permite avaliar com maior 
acurácia as interfaces que se projeta em detrimento das que 
realmente se concebe.    
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ABSTRACT 
Digital inclusion of indigenous people has occurred by different 
actions, like actions of government, social organizations and 
particular initiatives. In Mato Grosso, as well as in other states, it 
is important to discuss proposals that promote digital inclusion of 
indigenous peoples. This paper aims to identify challenges and 
proposals about digital inclusion in indigenous communities in 
Mato Grosso. Data were obtained from literature, documents and 
field research. The results suggest aspects of digital inclusion 
importance, resources available in the villages, challenges, like 
infrastructure improvement and training, and proposals of 
educational activities developed in the schools, focused on basic 
computer learning and supporting materials production. 

RESUMO 
A inclusão digital de povos indígenas tem ocorrido por diferentes 
ações, entre elas, as realizadas pelo governo, organizações sociais 
e iniciativas particulares. Em Mato Grosso, assim como em outros 
estados, torna-se importante discutir propostas que promovam a 
inclusão digital dos vários povos indígenas existentes. Este 
trabalho visa identificar desafios e propostas relacionadas à 
inclusão digital em comunidades indígenas de Mato Grosso. Os 
dados foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo. Os resultados apontam aspectos sobre a 
importância da inclusão digital, recursos disponíveis nas aldeias, 
desafios, como melhoria da infraestrutura e treinamento, além de 
propostas de atividades educacionais, voltadas para o aprendizado 
em informática básica e a elaboração de materiais de apoio, 
desenvolvidas nas escolas. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 
Science Education – Accreditation, Information systems 
education. 

Termos Gerais 
Documentation, Experimentation, Human Factors. 

Palavras-chave 
Tecnologia da Informação, Povos Indígenas, Informática na 
Educação, Educação Escolar Indígena. 

1. INTRODUÇÃO 
A crescente disponibilização de serviços acessíveis por meio de 
recursos de Tecnologia da Informação (TI), sobretudo serviços 
essenciais ofertados ao cidadão pelo governo em áreas como 

educação, seguridade, entre outras, torna necessária a discussão 
em torno da inclusão digital das diversas populações existentes no 
país, incluindo os povos indígenas. Iniciativas em torno da 
inclusão digital de povos indígenas, embora pontuais, têm sido 
promovidas pelo governo, organizações sociais e iniciativas dos 
próprios indígenas. Em Mato Grosso, esse cenário de inclusão 
digital tem sido implementado por meio de ações como 
implantação de laboratório nas escolas das aldeias, por meio do 
PROINFO Rural [5], doações de organizações indígenas e não 
indígenas e aquisição particular, realizadas por professores 
indígenas e outros membros da comunidade, como identificado 
em um levantamento realizado no contexto desta pesquisa. 
Em outros estados, pesquisas sobre a inclusão digital de povos 
indígenas foram desenvolvidas com o propósito de discutir as 
ações de inclusão e sugerir propostas que viabilizassem melhorias 
em torno da utilização de recursos de Tecnologia da Informação 
(TI). Entre estas pesquisas, estão os trabalhos de Pinto [8], 
realizado nos estados de Pernambuco e Alagoas, e de Nishimoto e 
Pereira [7], em Mato Grosso do Sul. 
O presente trabalho tem como objetivo apontar propostas, 
relacionadas à inclusão digital em comunidades indígenas de 
Mato Grosso, que visem superar os desafios existentes. A inclusão 
digital é aqui considerada em sua dimensão social, vista como um 
importante fator de auxílio para a inclusão social das classes 
menos favorecidas [1], e educacional, que implica em capacitar as 
pessoas para o uso efetivo dos recursos tecnológicos de maneira 
plena [14]. 
Desta introdução em diante, o presente artigo possui a seguinte 
estrutura: a Seção 2 apresenta a metodologia da pesquisa; na 
Seção 3 são apresentados levantamentos iniciais, identificando-se 
aspectos sobre a importância da inclusão digital e recursos de TI 
disponíveis nas aldeias; a Seção 4 discute desafios sobre a 
inclusão digital indígena; na Seção 5 são apresentadas propostas 
de inclusão digital a serem trabalhadas em nível educacional; por 
fim, as considerações finais são apresentadas na Seção 6. 

2. METODOLOGIA 
A metodologia de pesquisa adotada para este trabalho teve foco 
inicial na Pesquisa Bibliográfica e Documental [9]. Buscou-se 
identificar na literatura questões relacionadas à Inclusão Digital 
nas Terras Indígenas, sobretudo em seu aspecto educacional. A 
pesquisa documental ocorreu no acervo de instituições ligadas à 
questão indígena, em particular no Acervo Joana Saira da 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). 
Munidos de informações preliminares, foi realizada uma pesquisa 
de campo, adotando-se como método a perspectiva etnográfica 
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[4]. Os pesquisadores percorreram cinco Terras Indígenas, 
coletando dados sobre a utilização dos recursos de TI em sete 
aldeias e seis escolas, das etnias Paresi, Irantxe e Nambikwara. Os 
dados foram obtidos por meio de observações, entrevistas 
semiestruturadas, anotações em diários de campo e registro 
fotográfico. Pesquisadores de diferentes áreas, como Educação, 
Antropologia e TI, foram envolvidos. 
As aldeias visitadas são representativas da diversidade de 
situações existentes em Mato Grosso. Algumas possuem escola 
com prédio em alvenaria, ilustrada pela Figura 1, equipadas com 
laboratório de informática e acesso à internet. Em outras, a escola 
é construída com madeira, como apresenta a Figura 2, e não 
possui laboratório próprio, utilizando-se de recursos de TI 
existentes na comunidade (ponto de cultura, associação ou dos 
próprios alunos e professores indígenas). Existem também aldeias 
que não possuem sequer energia elétrica, com a escola sendo 
construída com madeira e palha, representada pela Figura 3, 
possuindo acesso a recursos de TI somente em aldeias vizinhas ou 
na cidade. 

3. LEVANTAMENTOS INICIAIS 

3.1 A Importância da TI para os indígenas 
Uma questão inicial da pesquisa foi identificar a importância que 
a inclusão digital possui para as comunidades indígenas. Em um 
relatório da área de Informática I [13], dos Cursos de Licenciatura 
Indígena da UNEMAT, foi realizado um levantamento sobre a 
importância da Tecnologia da Informação (TI) para os povos 
indígenas, envolvendo 50 professores indígenas, de 27 etnias e 28 
Terras Indígenas de Mato Grosso. Os seguintes aspectos foram 
identificados: uso de recursos de TI para realizar trabalhos 
relacionados aos cursos de formação; aprendizado próprio; 
comunicação com outras pessoas à distância; elaboração de 
documentos a serem encaminhados; obter informação e realização 
de pesquisa; aplicação nas atividades educacionais das escolas nas 
aldeias; facilitar a atuação profissional; e registro dos saberes 
tradicionais. 
Um levantamento posterior, conduzido pela presente pesquisa 
durante visita às Terras Indígenas, identificou aspectos similares, 
sendo eles: realização de trabalhos; utilização em aula; tornar as 
aulas mais dinâmicas; contato com outras comunidades, aldeias e 
instituições; romper distâncias, para saber das notícias de forma 
mais rápida; ficar mais informado, atualizado sobre o que ocorre; 
facilitar a comunicação e o planejamento pedagógico; valorizar e 
registrar a cultura; e divulgação de materiais. 

 

 

Figura 1. Escola indígena em alvenaria – Acervo Projeto 
Inclusão Digital (2012). 

 

 

Figura 2. Escola indígena em madeira – Acervo Projeto 
Inclusão Digital (2012). 

 

 

Figura 3. Escola indígena em madeira e palha – Acervo Projeto 
Inclusão Digital (2012). 

 
 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

805

3.2 Recursos de TI nas aldeias 
A pesquisa também buscou identificar recursos de TI disponíveis 
nas aldeias. Em um relatório da área de Informática II [11], dos 
Cursos de Licenciatura Indígena da UNEMAT, é descrito um 
levantamento com 40 professores indígenas, de 25 etnias e 23 
Terras Indígenas, solicitando que os mesmos citassem de forma 
espontânea os recursos tecnológicos disponíveis em suas aldeias. 
Os seguintes recursos de TI foram os mais listados: televisão, 
listada por 37 professores (92,5%); computador, listado por 33 
professores (82,5%); notebook, listado por 26 professores (65%); 
aparelho celular, listado por 23 professores (57,5%); e internet, 
listada por 20 professores (50%). Outros recursos também foram 
listados como: DVD player; antena parabólica; telefone público; 
aparelho de som; impressora; máquina fotográfica; câmera 
filmadora; projetor multimídia; gravador; e pen drive. 
No levantamento posterior, conduzido pela presente pesquisa em 
visita às aldeias, foi identificada a existência dos seguintes 
recursos de TI: câmera fotográfica digital, notebook e televisão, 
presentes em todas as aldeias visitadas; antena parabólica, 
aparelho de som, computador, DVD player, filmadora, rádio e 
smartphone, presentes em seis aldeias; aparelho celular, gravador, 
impressora, sinal de celular e TV por assinatura, presentes em 
cinco; internet, laboratório de informática e rádio amador, 
presentes em três; projetor multimídia, tablet e telefone público, 
presentes em duas. Recursos como laboratório de informática e 
projetor multimídia, foram encontrados nas escolas, como ilustra a 
Figura 4. Recursos como câmera fotográfica, notebook, 
smartphone, aparelho celular, TV por assinatura e tablet foram 
encontrados nas residências. Os demais recursos estavam 
disponíveis tanto na escola quanto nas residências. 

 

Figura 4. Laboratório de informática em escola indígena – 
Acervo Projeto Inclusão Digital (2012). 

 

4. DESAFIOS DA INCLUSÃO DIGITAL 
INDÍGENA 
A presente pesquisa procurou identificar junto às aldeias 
visitadas, quais eram os desafios e possibilidades para a inclusão 
digital indígena. Quando questionados sobre ações que poderiam 
ser desenvolvidas para promover a inclusão digital nas 
comunidades indígenas, foram destacadas: a melhoria da 
infraestrutura, com disponibilização de internet, principal recurso 
solicitado, e ampliação/instalação de laboratório de informática; e 
a oferta de cursos, para facilitar o uso da tecnologia. A energia 

elétrica também foi citada, pois uma das aldeias visitadas não 
contava com este recurso. 
As diferentes realidades existentes mostram-se como um desafio. 
Algumas aldeias contam com infraestrutura básica, como energia 
e sala na escola para implantação de laboratório. Contudo, outras 
sequer contam com energia elétrica, demandando o uso de fontes 
alternativas de energia (energia solar, bateria, entre outras), além 
da construção do espaço para abrigar os computadores. A internet 
também representa um desafio, as aldeias geralmente possuem 
conexão via satélite, porém o acesso nem sempre é estável e 
quando ocorre problemas no equipamento o reparo costuma ser 
demorado. 
Notou-se também uma demanda pela disponibilidade de materiais, 
tais como tutoriais, softwares, vídeos, entre outros, que deem 
apoio ao uso de recursos de TI durante as aulas de componentes 
curriculares nas escolas indígenas. 
As visitas confirmaram os desafios identificados em [12], como a 
dificuldade em realizar a manutenção dos equipamentos nas 
comunidades indígenas e em realizar o deslocamento de 
instrutores até as mesmas para a oferta de cursos, em virtude da 
distância que algumas aldeias encontram-se dos centros urbanos. 

5. PROPOSTAS PARA INCLUSÃO 
DIGITAL INDÍGENA 
Em sua dimensão educacional, a inclusão digital pode ser 
promovida pela escola. Nesta seção, algumas iniciativas são 
discutidas, tendo como foco o aprendizado em informática básica 
e a elaboração de materiais de apoio didático. 

5.1 Aprendizado em informática básica  
Uma proposta para o ensino/aprendizado de informática básica foi 
apresentada em [12], com base na experiência vivenciada nos 
Cursos de Licenciatura Indígena da UNEMAT. De acordo com a 
proposta, inicia-se com uma introdução básica até a utilização de 
recursos mais avançados. Ao todo, os conteúdos somam uma 
carga de 120 horas, distribuídas ao longo de 8 etapas presenciais 
(ou módulos). Trabalha-se, portanto, com uma média de 15 horas 
por módulo, estando os conteúdos organizados da seguinte forma: 
I) Introdução à informática; II) A informática na educação e no 
cotidiano; III) Edição de textos; IV) Edição de apresentações; V) 
Edição de planilha eletrônica; VI) Edição de base de dados; VII) 
Oficina sobre hardware; VIII) Internet e e-mail. 
Esta proposta pode ser utilizada como base, para cursos 
relacionados ao aprendizado de informática básica nas 
comunidades indígenas, utilizando a própria infraestrutura 
(laboratório) disponível na escola. O conteúdo dos módulos pode 
ser aplicado tanto para laboratórios que utilizem sistema 
operacional Windows e pacote Microsoft Office, quanto sistema 
operacional Linux e pacote Open Office. A presente pesquisa 
identificou que, geralmente, os computadores oriundos do 
PROINFO vêm com Linux, enquanto os computadores oriundos 
de doação de organizações e particulares possuem Windows. A 
carga horária dos módulos pode ser adaptada mediante perfil dos 
cursistas. Alguns módulos, como os módulos VI e VIII, podem 
ser suprimidos, a depender do objetivo do curso. O módulo VIII 
requer a disponibilidade de internet, sendo inviável para 
localidades que não possuem este recurso. O módulo VII é 
importante para minimizar o desafio relacionado à manutenção 
dos equipamentos em localidades distantes. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013

806

5.2 Elaboração de materiais de apoio  
Em [6] uma proposta de um curso de elaboração de publicações 
para professores indígenas é descrita, resultado do trabalho 
desenvolvido pelo projeto Informática para Professores Indígenas: 
Elaboração de Publicações (UNEMAT / FAPEMAT), com a 
comunidade da Terra Indígena Umutina, no município de Barra 
do Bugres. Os seguintes softwares livres foram utilizados: Gimp 
[2], para edição e tratamento de imagens; Inkscape [3], para 
edição de projetos gráficos de imagens vetoriais e cartazes; e 
Scribus [10], para diagramação de publicações, como livros, 
jornais e folhetos. O curso abordou os seguintes conteúdos, 
organizados em quatro módulos com duração média de 10 horas 
cada, totalizando 40 horas: I) Sistematização de materiais; II) 
Edição e tratamento de imagens; III) Montagem de projetos 
gráficos; IV) Publicação de projetos gráficos. 
A proposta é interessante em termos de inclusão digital devido a 
três aspectos principais. Primeiro, por exercitar a utilização de 
recursos de TI na escola. Segundo, por contribuir para a produção 
de materiais de apoio didático pedagógico específicos, pelos 
próprios professores e alunos indígenas, atendendo a um dos 
desafios identificados no presente trabalho. Durante o curso, 
pode-se produzir materiais relacionados à utilização da TI para os 
aspectos identificados na Seção 3.1. Terceiro, por utilizar software 
livre, os aplicativos sugeridos para o curso podem ser instalados 
sem custos de licenciamento nos laboratórios de informática das 
escolas e nos computadores (e notebooks) dos professores e 
alunos, com os sistemas Windows ou Linux. 

6. CONCLUSÕES 
A contribuição do presente trabalho está em disponibilizar um 
levantamento sobre a importância da TI na visão dos moradores 
das comunidades indígenas, recursos de TI disponíveis nas 
aldeias, desafios relacionados a inclusão digital indígena e 
propostas de ações para a inclusão digital nas escolas indígenas, 
relacionadas ao aprendizado em informática e a produção de 
materiais de apoio. Este levantamento pode ser considerado ao se 
estabelecer ações de inclusão digital em Terras Indígenas, 
sobretudo ações de infraestrutura e treinamento, identificadas 
como mais necessárias. 
Com relação às limitações do trabalho, a principal consiste no 
pequeno número de Terras Indígenas visitadas, em decorrência 
das distâncias geográficas em que estas se encontram no estado. 
Todavia, buscou-se coletar dados em aldeias que representassem 
diferentes contextos presentes em Mato Grosso. O levantamento 
foi realizado, em sua maioria, com professores indígenas, o que 
pode restringir as considerações à visão desse grupo, contudo, 
considerando que os professores estão inseridos nas atividades do 
dia a dia da comunidade, como foi confirmado pelas visitas 
realizadas, esse risco é minimizado. Outra limitação é que as 
propostas sugeridas atendem desafios relacionados a treinamento, 
permanecendo em aberto questões de infraestrutura. 
Desta forma, torna-se importante que trabalhos futuros 
apresentem propostas relacionadas à melhoria da infraestrutura, 
principalmente com relação a disponibilidade de laboratório e 
internet. Novas propostas relacionadas a treinamento devem 
considerar aspectos sobre produção multimídia, trabalhando com 
áudio e vídeo, além de imagem e texto. Também é recomendado 
um estudo mais aprofundado sobre os impactos que a TI pode 
causar no dia a dia das comunidades. 
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"Comunidades Virtuales de Aprendizaje en contextos 
indígenas aplicando un Modelo de Gestión del Talento"

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ABSTRACT 

The main objective of the model is to create intercultural 
dialogue in schools in indigenous context. The implementation 
of the model requires the organization of Virtual Learning 
Communities (CVA), which will promote collaborative 
relationship between students from schools in indigenous 
contexts, as a development of their cultural identity. 

The strategy is to form networks of talent managers, based on 
the promotion of these, in order to transfer cultural knowledge. 
Initial Teacher Training Students of Universidad Católica de la 
Santisíma Concepción (UCSC) support collaborative processes 
among Mapuche schools, fulfilling the role of virtual tutors. 
These university students and school students participate in an 
educational platform, which offers virtual spaces where they can 
transfer intellectual and practical constructs obtained of their 
learning experiences. 

Nowadays some processes and impacts are being researched, 
considering the following categories; a) The school culture 
dimension: Innovation in ways to learn and develop 
interculturality; b) The educational- technological dimension: 
Educational use of virtual learning platform and follow the 
pedagogical Talent Management Model. 

It aims to promote the application of innovative pedagogical and 
technological models that help to incorporate the importance of 
Interculturality in the formation of new generations of students 
and future teachers. 
 
RESUMEN  

El objetivo del modelo es generar dialogo intercultural en 
escuelas en contexto indígena. La implementación del Modelo 
requiere la organización de Comunidades Virtuales de 
Aprendizaje (CVA), en las que se promueva la vinculación 
colaborativa entre estudiantes de escuelas de contextos 
indígenas, como factor de desarrollo de su identidad cultural. 

La estrategia consiste en conformar redes de gestores del talento, 
con el propósito de transferir conocimiento intercultural. Los 
estudiantes FID de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción (UCSC) apoyan procesos de colaboración entre 
escuelas mapuches, cumpliendo el rol de tutores virtuales. Estos 
tutores y los estudiantes de las escuelas participan en una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plataforma educativa, la que dispone de espacios virtuales en los 
cuales se transfieren los constructos intelectuales y prácticos 
obtenidos de las experiencias de aprendizaje. 

Actualmente se están investigando impactos del proyecto, 
considerando las siguientes categorías     a) Dimensión cultural 
escolar: innovación en las maneras de aprender y desarrollar la 
interculturalidad; b) Dimensión pedagógico-tecnológica: uso 
educativo de plataforma virtual de aprendizaje y seguimiento del 
modelo pedagógico de Gestión del Talento. 

Se pretende promover la aplicación de modelos pedagógicos y 
tecnológicos innovadores que contribuyan a incorporar la 
interculturalidad en la formación de las nuevas generaciones de 
estudiantes y los futuros profesores. 

 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in 
Education – Collaborative learning, Computer-assisted 
instruction (CAI) Computer-managed instruction (CMI) 
Distance learning. 

General Terms 
Theory.  

Keywords 
Virtual learning environment, knowledge management, Initial 
Teacher Training (FID), Information and Communication 
Technology, Virtual Tutorials, Interculturality, Talent 
Management. 
 
RESUMEN EXTENDIDO 
 
La interculturalidad, entendida como disciplina que busca 
estudiar sujetos pertenecientes a sociedades y culturas diferentes 
para construir un diálogo que potencie procesos de innovación 
educativa. Dicho componente formativo no cuenta aún con la 
relevancia que debería tener en la educación en un contexto 
intercultural. 
Las plataformas virtuales de aprendizaje constituyen recursos 
pedagógicos, didácticos y comunicacionales que pueden facilitar 
el desarrollo de la interculturalidad. Dichas plataformas 
apoyadas por modelos de Gestión del Talento pueden ser 
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relevantes en muchas etapas del proceso 
especialmente en el desarrollo y transferen
interculturalidad. Se pueden plantear actividades
aprendizaje colaborativos y redes de contacto 
capital social a partir del capital intelectual de 
educativo. 
Esta investigación aborda la aplicación y estudio d
Gestión del Talento, desarrollado en un ambien
aprendizaje, dentro de un contexto indígena don
distintas escuelas de Temuco y Cañete logran 
transferir sus talentos de acuerdo a los pasos del mo

Para que las comunidades virtuales sean efectivas, 
tutorías pedagógicas [5] que realizan los alumnos 
Inicial Docente con los estudiantes de las escuelas m
 
 
MODELO PEDAGÓGICO DE GESTIÓN DEL 
 
De acuerdo a Quilaqueo, Quintriqueo y Cardenas (
pedagogía intercultural y la teoría de un cur
permiten replantear la función de la escuela y de
en contextos que presenten diferentes culturas, 
último debe ser generar educación de calidad para
de niños y jóvenes mapuches integrando su c
perdiéndola”. 
El Modelo de Gestión del Talento) [2] que 
promoción intercultural se representa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Modelo Gestión del Talento

Careaga, Sepúlveda (2011) 
http://marcelocareaga.blogspot.com/

 

Diagnóstico del talento: Consiste en detectar agen
que poseen talentos intelectuales, prácticos, e
emocionales. 
Identificación del talento para la interculturalidad: S
los talentos que tienen potencial de diálogo intercul
Selección de Talento para la gestión del Conoc
talentos con potencial de diálogo intercultural se sis
contexto digitales y se seleccionan. 
Estimulación del Talento: Reconocer el talento ind
un elemento constitutivo de la identidad cultural, e
como una contribución singular del sujeto a la def
identidad del grupo. 

l proceso formador y 
y transferencia de la 
r actividades basadas en 
e contacto para generar 
telectual de cada agente 

n y estudio del Modelo de 
 un ambiente virtual de 
indígena donde niños de 
ñete logran identificar y 
pasos del modelo. 

n efectivas, se aplican las 
os alumnos de Formación 
las escuelas mapuches.  

TIÓN DEL TALENTO 

y Cardenas (2005) [1] “la 
 un currículo crítico 
ela y de la educación 
ulturas, donde el fin 

idad para la educación 
ndo su cultura y no 

que orientará la 

n del Talento 

ogspot.com/ 

etectar agentes culturales 
prácticos, estéticos y/o 

ulturalidad: Se identifican 
logo intercultural. 
n del Conocimiento: Los 
cultural se sistematizan en 

el talento individual como 
ad cultural, entendiéndolo 
ujeto a la definición de la 

Control y seguimiento: Acciones qu
desarrollo comunicacional de los centro
en torno a la gestión del talento. 
Identificación de Nuevos talentos: Iden
que emergen como resultado de la ge
intercultural. 
La aplicación del modelo de gestión de
indígena y virtual, contemplando el 
educativa, se sustenta en el desarrollo
titulado: Comunidades Virtuales de Ap
Inicial Docente (FID) para  promover
contextos indígenas aplicando un M
Gestión del Conocimiento y Gestión del
Como objetivo General dicho proyecto p

• Promover la interculturalid
pedagógicas de Formación 
conformando Comunidades V
(CVA) que se desarrollan a 
conocimiento y la gestión del t

Y como objetivos específicos propone:

• Incorporar nociones de gesti
gestión del talento en context
para promover la intercultur
pedagógicas en FID.  

• Implementar estrategias met
TIC, que promuevan la educ
favorecer la colaboración en
profesores, docentes universita

• Establecer redes de gestor
potenciar el diálogo intercultu
regiones VIII y IX y escuelas e

 
De acuerdo a lo expuesto y a los
espera obtener como principales res
 Conformación de una red de 5

escuelas internacionales pro
indígenas, para promover la i
de comunidades virtuales de ap

 Desarrollo de estrategias de g
y gestión del talento para la i

 Impacto formativo en estudia
incorporación del uso de p
aprendizaje para el desarrollo 

 Diseño y desarrollo de taller
promover la aplicación de un
gestión del conocimiento, m
talento y uso de TIC como m
para desarrollar la intercultura

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
En este ambiente virtual se puede
comunicación intercultural entre los 
tutores de las diferentes escuelas, los cu
para acceder al material, información
conocimiento y del talento de cualquie
proyecto, como se muestra a continuació
 

Acciones que permiten detectar el 
de los centros de interés conformados 

alentos: Identificación de los talentos 
ado de la gestión del conocimiento 

de gestión del talento en un contexto 
mplando el uso de una plataforma 
el desarrollo de un proyecto macro 
tuales de Aprendizaje en Formación 
a  promover la interculturalidad en 
cando un Modelo Pedagógico de 
 Gestión del Talento. De la UCSC.  

proyecto propone: 

nterculturalidad en las prácticas 
Formación Inicial Docente (FID) 

munidades Virtuales de Aprendizaje 
esarrollan a través de la gestión del 
 gestión del talento 
os propone: 

nes de gestión del conocimiento y 
to en contextos educativos indígenas 
a interculturalidad en las prácticas 

rategias metodológicas con uso de 
evan la educación intercultural para 
aboración en red entre estudiantes, 
tes universitarios y tutores virtuales 

de gestores de conocimiento, para 
go intercultural entre escuelas de las 
 y escuelas extranjeras.  

esto y a los objetivos planteados se 
rincipales resultados: 
 una red de 5 escuelas nacionales y 2 
cionales procedentes de contextos 
romover la interculturalidad a través 
irtuales de aprendizaje. 
rategias de gestión del conocimiento 
nto para la interculturalidad.  
o en estudiantes de FID, logrando la 
l uso de plataformas virtuales de 

el desarrollo de la interculturalidad.  
llo de talleres de capacitación para 

e un modelo pedagógico de 
ocimiento, modelo de gestión del 
TIC como medios comunicacionales 

a interculturalidad. 

l se pueden generar espacios de 
l entre los alumnos, profesores y 
cuelas, los cuales cuentan con libertad 
información y foros de gestión del 
 de cualquier escuela participante del 
a continuación: 
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Figura 2: Ejemplos de Gestión de Talentos en P
Comunidades Virtuales 

Fuente: Diseño propio equipo I+D+I, UCSC-Núc
UCT. 

http://nucleomilenio.iegc.cl/ 

Fuente: diseño propio equipo I+D+I, UCSC-
UCT.  
En estos ejemplos se puede ver como estud
comunidad de Padre las Casas en la XI reg
comparten su talento a través de la plataforma, de
material y permitiendo el desarrollo de diálogo in
permitir que estudiantes de otros sectores del pa
acceso a la plataforma lo conozcan y lo comente 
En base a las interacciones que se están producie
escuelas participantes, a partir de la incorpo
plataforma virtual y los modelos pedagógicos invo
proyecto está sustentando el desarrollo de dos tesis
que permitirán obtener resultados concretos de la in
Las mencionadas tesis en desarrollo se describen a c

• Estudio acerca de un Modelo de Gestió
aplicado para promover el diálogo inte
desarrollo de los talentos en estudiantes d
contexto indígena, por Eileen Sepúlveda Va

Que Consiste en disponer de un Modelo de
Talento para ser aplicado pedagógicamente 
interculturales. 
Los aspectos conceptuales principales son: 

a) Interculturalidad y su relación con 
aculturación, endoculturación [3] y transc

b) Redes de colaboración y Comunidades
Aprendizaje. 

c) Gestión del Talento y Modelo de Gestió
para la interculturalidad. 

d) TIC. 
 

Objetivo: Diagnosticar la Gestión del Talento
interculturales, caracterizando el tipo de 
comunicacionales, que se establecen con soporte

 

 
alentos en Plataforma 

Núcleo Milenio 

-Núcleo Milenio 

como estudiantes de la 
 la XI región de Chile 
lataforma, dejándolo como 
de diálogo intercultural, al 
tores del país que tienen 

 
stán produciendo entre las 

incorporación de la 
gógicos involucrados, este 

tesis de Magister, 
retos de la iniciativa.  

riben a continuación: 

e Gestión del Talento 
ogo intercultural y el 
diantes de escuelas en 

epúlveda Valenzuela.  
 Modelo de Gestión del 
ógicamente en contextos 

lación con procesos de 
y transculturación. 

omunidades Virtuales de 

lo de Gestión del Talento 

 del Talento en contextos 
l tipo de interacciones 
n con soporte digital, entre 

contextos culturales locales y vincula
contextos culturales distribuidos. 
Metodología: Para la validación
investigando bajo un enfoque domin
enfoque cualitativo con aportes cua
diseño de investigación-acción, co
conocimiento basado en Teoría Fun
descriptivo con alcance de tipo explo
comunicacionales son analizadas en b
 

• Análisis de competencias inter
aplicación de un modelo ped
conocimiento en entornos virtu
de nuevas propuestas en com
docentes, por Johanna Vergara F

Esta tesis propone analizar cóm
interculturales de los docentes partici
expresan a través de la aplicación de un
Gestión del Conocimiento, mediado po
aprendizaje, inmerso en escuelas de co
finalidad de formular nuevas propuest
dichas competencias.  
Para desarrollarla se plantea el sigu
“Conocer las competencias intercultu
participantes del proyecto, relacionándo
un Circuito Pedagógico de Gestión de
entorno virtual de aprendizaje, ins
intercultural, con la finalidad de genera
desarrollo de dichas competencias”.  
Para desarrollar el objetivo general se
objetivos específicos: 

• Diagnosticar las competencias 
docentes participantes del proyecto

• Relacionar las competencias 
docentes participantes del proyec
de las etapas del circuito peda
conocimiento en el entorno virtual

• Proponer un modelo que permita f
competencias interculturales en d
desempeñen en un contexto intercu

En diferentes investigaciones a nivel na
ha trabajado con competencias inter
universitarios, pero no se han d
interculturales en docentes de aula de
aplican CPGC en EVA, por lo qu
investigación es básica, por lo tan
conocimiento es pionero y puede apo
verdadero dominio y desarrollo de com
necesarias para un correcto desemp
realidades. 
El enfoque metodológico de esta tesis es
con aportes cualitativos. Con los resulta
se espera obtener directrices fundad
propuesta de desarrollo de comp
docentes, por medio de la aplicación de
apunte a docentes que se desem
interculturales, puesto que el dominio de
un pilar necesario para sustentar la educ
la base del respeto y la comunicación.   

les y vinculaciones remotas con otros 

 validación del modelo se está 
foque dominante donde prevalece el 
 aportes cuantitativos. Se aplica un 

acción, con una construcción de 
 Teoría Fundamentada. El estudio es 
de tipo exploratorio. Las interacciones 
alizadas en base a sociogramas. 

ias interculturales basadas en la 
delo pedagógico de gestión del 
nos virtuales, para la formulación 
 en competencias interculturales 

na Vergara Figueroa  
nalizar cómo las competencias 
entes participantes del proyecto, se 
icación de un Circuito Pedagógico de 
, mediado por un entorno virtual de 

de contexto mapuche. Con la 
vas propuestas para el desarrollo de 

ntea el siguiente objetivo general: 
as interculturales de los docentes 
 relacionándolas con la aplicación de 
e Gestión del Conocimiento, en un 
ndizaje, inserto en un contexto 
ad de generar una propuesta para el 

 
o general se plantean los siguientes 

mpetencias interculturales de los 
s del proyecto. 

mpetencias interculturales de los 
royecto, con el cumplimiento 

circuito pedagógico de gestión del 
torno virtual de aprendizaje.  

que permita fomentar el desarrollo de 
lturales en docentes de aula, que se 
ntexto intercultural.  
es a nivel nacional e internacional se 
tencias interculturales en docentes 

se han detectado competencias 
s de aula de educación básica que 
 por lo que la finalidad de esta 
por lo tanto, la contribución al 

y puede aportar directrices hacia el 
rollo de competencias interculturales 
ecto desempeño docente en estas 

e esta tesis es de carácter cuantitativo 
n los resultados de esta investigación 
rices fundadas para levantar una 
 de competencias interculturales 
aplicación de un CPGC en EVA, que 
e se desempeñan en contextos 
el dominio de dichas competencias es 

tar la educación intercultural sobre 
unicación.    
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IDEAS CONCLUYENTES DE PROCESO 
En pedagogía es muy importante contar con modelos de 
referencia que estén probados y que permitan mejorar las 
prácticas pedagógicas, adaptándose a los cambios propios del 
avance del desarrollo social y tecnológico de los estudiantes. 
Es relevante que los nuevos profesores cuenten con 
competencias adecuadas para enfrentar los nuevos paradigmas 
que se presentan en la actualidad y que van en directa relación 
con el correcto uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y los nuevos modelos pedagógicos, como 
el que se muestra en esta investigación, permiten orientar al 
docente hacia una mejora en su desempeño como gestor de 
conocimiento y de los talentos de sus estudiantes. 
La incorporación de plataformas virtuales en contextos 
indígenas permite a los estudiantes contar con nuevos espacios 
pedagógicos, donde pueden desarrollar sus conocimientos y 
sobre todo sus talentos. Para esto es importante tener el 
constante apoyo de su profesor y tutor como gestores de su 
talento. El que esta plataforma sea pública y compartida con 
estudiantes de otras comunidades mapuches abre espacios para 
una efectiva comunicación intercultural.  
Para estos procesos se necesitan TIC adecuadas que faciliten los 
diálogos interculturales entre profesores y niños. La metodología 
mixta basada en el uso de plataformas virtuales, permite, en este 
caso, que los estudiantes compartan sus logros de aprendizaje, a 
partir de la gestión de sus talentos.  
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RESUMO 
Este trabalho apresenta os estudos, a aplicação e a experimentação 
realizados com os ambientes de programação Scratch e S4A 
(Scratch for Arduino) e a plataforma de prototipagem de hardware 
Arduino, ambos utilizados para implementar uma abordagem 
metodológica voltada ao “aprender fazendo”, visando, por um 
lado, motivar os alunos para um curso técnico de informática, e 
por outro desenvolver e integrar conceitos.   
ABSTRACT 
This work presents an experimentation case done with the Scratch 
and S4A (Scratch for Arduino) programming environment and 
Arduino plataform, both used to implement an educational 
approach focused on "learning by doing", aiming, for one hand, 
motivate the students to a computer course and, on the other hand, 
to develop and integrate concepts . 

Palavras Chave 
Aprender fazendo, Linguagem Scratch, Plataforma Arduino. 

1. INTRODUÇÃO 
Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia [1] são 
instituições brasileiras especializadas na oferta de educação 
profissional e tecnológica, verticalizada em diferentes 
modalidades de ensino, incluindo cursos de formação inicial e 
continuada, educação profissional de nível médio e educação 
superior. Entretanto, uma das prioridades nas ofertas de curso dos 
Institutos Federais são os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio, voltados para os jovens alunos concluintes do ensino 
fundamental. 

Neste contexto, o foco de atenção deste trabalho é a iniciação de 
jovens adolescentes no Curso Técnico Integrado em Informática, 
oferecido pelo Câmpus Foz do Iguaçu, do Instituto Federal do 
Paraná. Neste trabalho serão apresentados os estudos, a aplicação 
e a experimentação realizados com os ambientes de programação 
Scratch [2] e S4A (Scratch for Arduino) [3] e a plataforma de 
prototipagem de hardware Arduino [4], ambos utilizados para 
implementar uma abordagem metodológica voltada ao “aprender 
fazendo”, visando, por um lado, motivar os alunos para o curso, e 
por outro desenvolver e integrar conceitos. 

Motivar os alunos para seguir um curso em uma área técnica 
específica é o primeiro grande desafio na formação profissional de 
alunos adolescentes. Como recém concluíram o ensino 
fundamental estes alunos ainda não têm certezas sobre as escolhas 

profissionais e também não conhecem a área do curso. É preciso, 
portanto, que conheçam a área e vejam possibilidades que a 
formação poderá aportá-los para o ingresso futuro no mundo do 
trabalho. Outro desafio com os alunos é o desenvolvimento de 
conceitos da área tecnológica, no caso a informática, que envolve 
muitos conceitos abstratos e lógica de programação.  Por fim, não 
menos importante, está o desafio da integração dos conhecimentos 
tecnológicos específicos com os conhecimentos da matemática, 
das linguagens, das ciências naturais e das ciências humanas que 
compõem o currículo do Ensino Médio. 

Assim, serão experimentadas com os alunos durante o primeiro 
ano do curso ferramentas e metodologias voltadas ao “aprender 
fazendo”, que são os ambientes de programação Scratch [2] e S4A 
[3] e a plataforma de prototipagem Arduino [4] detalhadas na 
próxima seção.  

2. SCRACHT E ARDUINO: 
FERRAMENTAS PARA APRENDER 
FAZENDO 

2.1 Linguagem de programação Scratch 
O Scratch [2, 5] é uma nova linguagem de programação, criada no 
“Lifelong Kindergarten Group” do MIT  (Massachusetts Institute 
of Technology) e é ideal para pessoas que estão começando a 
programar. O Scratch é muito mais acessível que as linguagens de 
programação tradicionais utilizadas na informática, por se utilizar 
de uma interface gráfica que permite que programas sejam 
construídos como blocos de montar, lembrando o brinquedo 
LEGO. Os blocos construtivos da linguagem são intuitivos que 
possuem uma sintaxe comum a muitas linguagens de 
programação, além de outros recursos que permitem integrar 
diversos tipos de mídias, como imagens, sons e outros programas. 
A figura 1 ilustra a interface de programação do Scratch. 

Por trás do Scratch estão as ideias inicialmente desenvolvidas por 
Seymour Papert [6, 7], criador da linguagem LOGO. Papert dá 
grande valor ao aprendizado em um contexto de experimentação 
própria, incentivando o ato de aprender fazendo, o qual deve ser 
sempre que possível realizado a partir tarefas significativas para o 
aluno.  

2.2 Plataforma de hardware Arduino 
O Arduino [4] é um microcontrolador montado em uma 
plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre que pode 
ser utilizado em múltiplas aplicações. O Arduino é facilmente 
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programável e pode ser utilizado para automação de dispositivos 
eletrônicos, acionamento de motores e leds, monitoramento de 
sensores, construção de protótipos de soluções tecnológicas e um 
mundo de possibilidades.  

O Arduino possui várias comunidades de usuários ativas na 
Internet, a partir das quais é possível obter todo o tipo de 
informações, incluindo vídeos demonstrativos de projetos e 
aplicações, descrições detalhadas de uso dos recursos ou de 
componentes do sistema. A figura 2 ilustra a plataforma de 
hardware Arduino. 

 

2.3 Ambiente S4A (Scratch for Arduino) 
O Arduino possui uma interface de programação própria, baseada 
na linguagem C. Entretanto, o ambiente de programação S4A 
(Scratch for Arduino), desenvolvido pelo Citilab [3], permite 
realizar a programação do Arduino utilizando as mesmas 
estruturas da linguagem Scratch, o que facilita muito o trabalho de 
quem está iniciando no mundo da programação de computadores. 

Para utilizar o ambiente S4A o computador deve estar conectado a 
placa do Arduino, a qual deve ser configurada com um programa 
especial de modo a reconhecer os comandos do S4A.  

 

3. EXPERIMENTANDO COM 
SCRATCH E ARDUINO 
O trabalho com a linguagem Scratch e a plataforma de hardware 
Arduino foi iniciado com alunos do primeiro ano do Curso 
Técnico Integrado de Informática do Câmpus Foz do Iguaçu do 
Instituto Federal do Paraná. Os alunos envolvidos são bolsistas do 
programa PIBIS (Programa Institucional de Bolsas de Inclusão 
Social), escolhidos em função do perfil socioeconômico. 

O primeiro trabalho proposto aos alunos consistiu da criação de 
coreografias e histórias animadas que tivessem relação com o dia 
a dia dos alunos no Câmpus e foi desenvolvido  utilizando a 
linguagem Scratch. Este trabalho propiciou aos alunos o 
aprendizado com o uso da ferramenta, e teve como 
intencionalidade a realização de um trabalho interdisciplinar com 
a área de Códigos e Linguagens, na qual as coreografias e roteiro 
das histórias deveriam ser primeiro planejados e ensaiados e 
posteriormente implementados no Scratch.  

O trabalho contou com o envolvimento dos alunos bolsistas e 
também despertou interesse de outros alunos. Todos gostaram do 
caráter lúdico das atividades propostas, tanto no trabalho com o 
Scratch, como nos ensaios das coreografias e nas fotografias que 
tiveram que realizar. Dois trabalhos foram construídos pelos 
alunos e foram publicados na plataforma Scratch: “Dançando no 
IF”, uma coreografia realizada por duas alunas com músicas 
escolhidas por eles (Figura 3), e “Um dia no instituto”, relatando 
o cotidiano no instituto, com amigos, aulas, provas, estudos, 
recuperação e, finalmente, os resultados de avaliação. 

Posteriormente, foi proposto outro trabalho, agora utilizando a 
programação Scratch para o desenvolvimento de um protótipo na 
plataforma Arduino. Para tal foi utilizado o ambiente S4A 
(Scratch for Arduino), que inclui novas funções a linguagem 
Scratch para manipular as entradas e saídas, analógicas e digitais, 
do Arduino. 

A ideia do trabalho partiu de uma situação real, na qual foi 
proposta a automação de um semáforo próximo ao Câmpus, junto 
a alça de acesso ao centro da cidade.  A proposta foi instalar um 
sensor de veículos de forma que, caso não houver carros na alça 
de acesso o semáforo permanece aberto para a avenida que 
apresenta mais movimento. Foi construída uma maquete, 
utilizando um sensor infravermelho para identificar a presença de 
veículos e leds para implementar os semáforos. O projeto foi 
exposto em uma mostra de projetos de iniciação científica e 
inovação desenvolvidos no Câmpus (Figura 4).   

Figura 1: Ambiente de programação Scratch. 

Figura 3: Scratch: Dançando no IF 
(http://scratch.mit.edu/projects/11326189/). Figura 2: Plataforma de hardware Arduino. 
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4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram apresentadas algumas experimentações 
realizadas no Campus Foz do Iguaçu do Instituto Federal do 
Paraná, utilizando os ambientes de programação Scratch [2] e 
S4A (Scratch for Arduino) [3] e a plataforma de prototipagem 
Arduino [4]. O trabalho foi realizado com os alunos do primeiro 
ano do Curso Técnico de Informática e teve como objetivos, por 
um lado, motivar os alunos para o curso, e por outro, desenvolver 
e integrar conceitos. 

Devido a sua interface gráfica e seus blocos construtivos de 
programação intuitivos a linguagem Scratch permite ao aluno 
iniciante em um curso de informática o contato bastante amigável 
com um ambiente de programação. Este contato poderá auxiliá-lo 
no entendimento dos conceitos e estruturas da lógica da 
programação estudados em outras disciplinas do curso. Por sua 
vez, a plataforma Arduino proporciona aos estudantes a 
possibilidade de construir aplicações para resolver problemas da 
vida prática. Scratch e Arduino configuram-se, portanto, como 
excelentes ferramentas pedagógicas, permitindo a união da teoria 
com sua aplicabilidade.  

Outros trabalhos também se valem das mesmas ferramentas 
visando motivar os alunos e desenvolver conceitos, por exemplo, 
em [8], os autores utilizam a linguagem Scratch, o S4A e a 
programação com a linguagem do Arduino, numa sequência 
progressiva em complexidade, em uma disciplina de introdução a 
programação de um Curso Superior de Tecnologia. 

Os resultados destas experimentações são parciais, contudo, desde 
já, destacamos o envolvimento dos alunos com as atividades e a 
desenvoltura e facilidade que os mesmos demonstraram na 

utilização das ferramentas e das estruturas lógicas nos programas. 
Na parte conceitual, observa-se que em todos os programas 
desenvolvidos pelos alunos, a partir de alguns exemplos iniciais 
realizados, foi possível identificar a utilização de estruturas 
clássicas de programação, como testes do tipo “se-então-senão” e 
laços de repetição, mostrando a aplicação de conceitos de lógica 
de programação mesmo antes de terem cursado os mesmos em 
disciplinas formais.  

Também ficou evidenciado nos alunos a compreensão sobre a 
aplicabilidade dos sistemas e conceitos  de informática na solução 
de problemas práticos. Acreditamos, portanto, que isto poderá 
motivar os alunos para seguirem o curso técnico e buscarem um 
direcionamento profissional nesta área. 
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Figura 4: Maquete de semáforo, utilizando Scratch e Arduino. 
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ABSTRACT 
The paper describes the development and usability and sociability 
tests of a social networking site for educational purposes named 
Educate Network (AR) at a Brazilian public university. The site 
was developed using the open source platform Elgg based on the  
principles of collaborative design. AR provides several ways to de 
used for learning from the theoretical principles of Connectivism 
and Socio-interacionism. The site provides tools and applications 
for posting, sharing and discussion of diverse content, as well as 
for the creation of virtual communities and for building content 
collaboratively. Usability and Sociability tests were performed 
and they allowed improving various aspects of AR, resulting in a 
better user interaction with the site, strengthening its targeted use 
for learning without losing the social and recreational user 
experience. Furthermore, an evaluation using observational 
techniques, was conducted with students from a class of 2013.1. 
Students considered the site very effective in improving learning 
and indicated a desire to use the network for purposes that go 
beyond the course taken. 

RESUMO 
O trabalho relata o desenvolvimento e testagens de usabilidade e 
sociabilidade do site de rede social com fins educativos Educar 
em Rede (AR) em uma universidade pública brasileira. O site foi 
desenvolvido utilizando-se a plataforma de software livre Elgg a 
partir dos princípios do design colaborativo. O AR possibilita 
diversas formas de uso para fins de aprendizagem a partir dos 
princípios teóricos do Conectivismo e do Sociointeracionismo. O 
site disponibiliza ferramentas e aplicativos para a postagem, 
compartilhamento e debate de conteúdos diversos, bem como para 
a criação de comunidades virtuais e construção de conteúdos de 
forma colaborativa.  Os testes de Inspeção de Usabilidade e de 
Sociabilidade realizados permitiram aprimorar diversos aspectos 
do AR, o que resultou em uma melhor interação do usuário com o 
site, fortalecendo seu uso direcionado para a aprendizagem sem 
perder o caráter social e lúdico da experiência do usuário. Uma 
avaliação por observação foi realizada com alunos de uma turma 
de 2013.1, que consideraram o site bastante eficiente na melhoria 
da aprendizagem e indicaram o desejo de uso da Rede para fins 
que extrapolam a disciplina cursada.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 Computers Use in Education: Collaborative Learning.  

General Terms 
Design, Human Factors. 

Keywords 
Social virtual network; Collaborative Design; Connectivism; 
Learning; Usability.  

1. INTRODUÇÃO 
Uma dos maiores fenômenos da contemporaneidade são as redes 
sociais virtuais. Amadas ou desdenhadas, tais redes respondem 
hoje por uma significativa parcela das relações sociais e dos 
fluxos comunicacionais do planeta, o que indica o desejo dos 
usuários em se conectarem para interagir e compartilhar 
informações. Ainda que a experiência tenha alguns aspectos 
negativos, faz-se necessário utilizar-se desse fenômeno abrangente 
para se construir experiências que possam trazer novas 
contribuições no processo de ensino-aprendizagem, buscando-se 
sua melhoria para o benefício dos alunos e da educação.  
Foi a partir dessa reflexão – e do desejo expresso de um grupo de 
alunos de um dos autores – que surgiu o projeto do Aprender em 
Rede (AR), um site de rede social, em software livre, com fins 
educacionais. Buscou-se o desenvolvimento de um site de rede 
social alternativo às versões comerciais existentes por se tratar de 
uma universidade pública, onde o processo de desenvolvimento 
constituiu-se também como momento privilegiado de 
aprendizagem para todos os envolvidos. Buscou-se criar um 
ambiente que preserve as características das redes sociais mais 
difundidas, estando livre, porém, dos elementos comerciais que as 
permeiam e que, em certa medida, podem interferir com processo 
de aprendizagem. Por fim, buscou-se maximizar os recursos 
voltados para a criação e desenvolvimento de comunidades, 
garantindo-se a segurança e a privacidade dos usuários. 
O endereço do site é: http://ciberculturaufc.virtual.ufc.br/. O AR 
integra as ações do grupo de pesquisa Linguagens e Educação em 
Rede - LER (www.virtual.ufc.br/ler). 

1.1. Processo de Design Colaborativo 
Na primeira etapa de desenvolvimento foi realizada uma pesquisa 
comparativa abrangendo aspectos educacionais, tecnológicos, 
gerenciais e financeiros de diversas plataformas para redes sociais 
virtuais. A plataforma Elgg oferece uma ampla gama de opções de 
customização e por ser uma plataforma em software livre optou-se 
por sua utilização. Atualmente o Elgg está licenciado sobre os 
termos do GNU v2 e MIT License. O Elgg possui uma extensa 
base de desenvolvedores, incluindo uma vasta comunidade 
brasileira, que proporciona uma variada quantidade de API’s além 
de ter variadas indicações de profissionais consultados pela 
equipe de desenvolvimento. 
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Para o desenvolvimento do site adotou-se um processo de 
desenvolvimento colaborativo [1], que considerou também o 
input de um grupo de usuários, constituído por alunos do 
bacharelado de Sistemas e Mídias Digitais da referida 
universidade. Esse processo constituiu-se de sessões de troca de 
ideias entre os desenvolvedores principais e os alunos, 
abrangendo diversos aspectos do site, tais como, escolha de 
padrões de cores, layout de páginas, opções de customização, 
disponibilização de ferramentas, ampliação dos níveis de 
moderação para se permitir maior liberdade de ação dos usuários e 
alternativas que pudessem interferir positivamente com o uso, a 
construção da rede social e das comunidades virtuais e a melhoria 
da aprendizagem.  
Dentre as diversas etapas e ações ao longo do desenvolvimento 
colaborativo do site foi também criado e aplicado um questionário 
com o grupo de usuários com base em pressupostos teóricos que 
orientam o desenvolvimento de redes sociais virtuais de qualidade 
[2]. Buscou-se conhecer junto a esse grupo as melhores maneiras 
de desenvolver e gerir uma boa interação/comunicação entre 
usuários e administradores, o que terá impactos positivos na 
aprendizagem. Os resultados foram apurados e debatidos pelos 
desenvolvedores e pelo grupo de usuários a fim de avançar no 
processo de design da plataforma. 

2. OBJETIVOS 
O site AR foi desenvolvido para permitir que professores e alunos 
participem de processos sociais e comunicativos baseados na 
tradição das redes sociais com fins de aprendizagem. O AR tem o 
objetivo de permitir que alunos e professores compartilhem 
informações e desenvolvam conhecimentos de forma colaborativa 
em rede, beneficiando-se dos aspectos sociais e lúdicos das redes 
sociais. Optou-se por uma plataforma de software livre por 
oferecer diversas vantagens em relação às plataformas comerciais 
e por se constituir o próprio desenvolvimento em uma 
oportunidade de aprendizagem para todos os envolvidos no 
processo, incluindo muitos alunos da referida universidade. 

3. O SITE 
O site possui três áreas principais: a Home, perfil do usuário (ver 
Figura 1) e comunidades. Destacam-se também as áreas 
destinadas à visualização das atualizações realizadas pelos 
usuários, a postagem de conteúdos diversos, o microblog, o FAQ, 
arquivos e páginas colaborativas wiki, sendo todos acessíveis a 
partir de botões localizados no menu principal. Um menu 
secundário, superior, contém botões com links para as áreas dos 
seguidores do usuário, mensagens, notificações e pedidos de 
amizade. As comunidades dispõem de funcionalidades 
semelhantes às do site, incluindo áreas e ferramentas para 
postagem e gerenciamento de conteúdo, mensagens, favoritos, 
arquivos, debates, páginas colaborativas wiki. 
 

 
Figura 1.  Página de customização de Perfil do usuário do 

Aprender em Rede 
 

4. VALOR AGREGADO PARA A 
APRENDIZAGEM 
 
O Aprender em Rede permite o aprimoramento da aprendizagem 
ao criar um ambiente web interativo e customizável em que os 
alunos podem estabelecer novas conexões, buscar e compartilhar 
informações e, a partir das interações sociais, construir e 
compartilhar novos conhecimentos, beneficiando-se da mediação 
online de professores e de monitores.  
O AR foi desenvolvido com base nos princípios teóricos do 
Conectivismo [3] e do Sociointeracionismo. Na perspectiva do 
Conectivismo, a aprendizagem abarca “o processo de construção 
de redes de informação, contatos e recursos aplicados a problemas 
reais” [4]. O Conectivismo propõe a aprendizagem como uma 
atividade profundamente social que tem se configurado de forma 
cada vez mais presente em contextos em rede. Estabelece-se 
também a partir dos conceitos de cognição distribuída [5] e 
comunidades de prática [6], o que significa dizer que os alunos 
aprendem ao se engajarem não somente com os conteúdos 
curriculares de uma dada disciplina, mas também quando buscam 
compreender questões e ideias diretamente relacionadas à 
temática em tela que são compartilhadas em rede por outros 
alunos e participantes interessados.  
Dessa forma, a aprendizagem constitui-se através de quatro tipos 
de atividades: o trabalho de agregar informações, conteúdos e 
materiais; o estabelecimento de relações entre sabres antigos e 
novos, a criação de novos sabres e o seu compartilhamento em 
rede com outros. A pedagogia do Conectivismo baseia-se no 
desenvolvimento de habilidades dos alunos para explorar e 
contribuir com redes de informação e conhecimento, na criação de 
novas conexões e novos conhecimentos a partir da interação com 
outros. O Aprender em Rede fornece o contexto e as ferramentas 
para que essas atividades sejam desenvolvidas.  

5. PÚBLICO ALVO 
Alunos e professores do ensino superior de cursos presenciais, 
híbridos e online com interesse em trocar informações e 
aprofundar conhecimentos sobre uma dada temática, através de 
relações sociais e comunicativas em um site de redes sociais. 
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6. SUGESTÕES METODÓLOGICAS 
PARA USO 
A metodologia de utilização da AR para aprendizagem parte dos 
princípios do Conectivismo e do Sociointeracionismo. O site do 
AR pode ser utilizado em cursos de diversas modalidades e áreas 
disciplinares para estender e aprofundar atividades de cursos 
presenciais ou para abrigar cursos online. O AR pode ser utilizado 
pelo professor para criar comunidades a serem desenvolvidas 
pelos alunos sob sua coordenação voltada ao aprofundamento de 
temas centrais ou associados aos conteúdos curriculares.  
Nas comunidades os alunos podem disponibilizar conteúdos 
(artigos, textos, vídeos, sites) e debater sobre os mesmos, 
explorando diversas abordagens e opiniões para enriquecer a 
aprendizagem. Podem, ainda, utilizar ferramentas colaborativas, 
como wiki, para produzirem novos conteúdos a serem 
compartilhados na comunidade e na rede, permitindo acesso e 
debate a outros usuários, sejam da turma em foco ou além. O 
professor atua no acompanhamento das atividades e na mediação 
visando à produção de novos conhecimentos, indicando fontes de 
informação, alimentando o debate crítico e indicando formas 
inovadoras de produção de conteúdo de forma colaborativa.  

7. MANUAIS DE USO  
O Aprender em Rede possui várias funcionalidades similares à de 
uma rede social virtual comercial. Quando o aluno-usuário acessa 
a rede pela primeira vez ele é direcionado a customizar seu perfil 
dentro da rede, caso contrário dificilmente será localizado no 
modo inicial default. Para efetuar tal mudança, o usuário acessa 
seu avatar no menu superior esquerdo e acessa sua página de 
perfil. Nessa página, poderá customizar seu perfil dentro da rede 
social virtual. Há também a possibilidade de alterar seu feed de 
notícias, posição dos widgets, imagem de perfil e biografia.  
O aluno possui, no AR, a possibilidade de desenvolver debates 
pertinentes ao seu aprendizado, no menu de Conteúdos. Esse 
espaço na rede é destinado aos debates reflexivos sobre os 
conteúdos curriculares do curso em tela.  Alunos e professores 
trazem temáticas pertinentes aos conteúdos da disciplina para a 
rede em forma de postagens e os demais usuários comentam, 
expondo e trocando suas ideias sobre o que for apresentado.  
Um espaço de destaque dentro do AR é o de comunidades. Todos 
os usuários podem criar uma comunidade para seu círculo social 
dentro do AR. Nas comunidades, os usuários podem fazer uso de 
alguns widgets disponíveis na rede, como os designados para o 
upload de textos, debates, wikis, conteúdos e quadro de avisos. 
Essa ferramenta proporciona aos alunos um ambiente livre ou 
específico, como Software Livre ou Cibercultura.  
O professor-administrador tem o papel de mediar e gerir o uso da 
rede de aprendizagem. Seu perfil de administrador proporciona 
todas as ações possíveis de um usuário comum além dos 
privilégios de controle sobre todas as ferramentas e gestão dos 
fluxos informacionais e das ações dos usuários. Com esse perfil é 
possível mediar postagens ofensivas de usuários, gerenciar as 
ações dos participantes da rede, alterar funcionalidades, widgets, 
layout e configurações técnicas da rede.  

8. AVALIAÇÃO 

8.1 Metodologia 
O Aprender em Rede foi avaliado em dois momentos distintos, 
para aferir sua usabilidade e sociabilidade, além da opinião dos 

alunos e sua experiência de uso. Primeiramente, antes do início do 
semestre letivo, foi realizada uma Inspeção de Usabilidade 
baseada nas Heurísticas de Nielsen [7], juntamente com uma 
análise da qualidade de uso de comunidades virtuais, de acordo 
com as Heurísticas de Sociabilidade propostas por Preece [8]. 
Estas avaliações foram executadas por quatro avaliadores, 
separadamente, e um registro individual foi feito por violação de 
heurística. Os resultados foram consolidados em uma sessão 
conjunta, na qual foi uniformizada a nomenclatura e o 
entendimento das falhas apontadas. A equipe de desenvolvimento 
corrigiu muitos dos problemas de usabilidade encontrados, o que 
aprimorou a navegabilidade e uso de ferramentas disponibilizadas 
no site, antes de seu uso na disciplina. 
O segundo momento de avaliação foi ao término da disciplina, 
com a participação de dez alunos-usuários, entre 17 e 24 anos. Foi 
realizada uma avaliação por observação, em conjunto com uma 
entrevista semiestruturada, conduzida à medida que os usuários 
realizavam as atividades solicitadas. Esta avaliação era composta 
por: (i) uma entrevista prévia, para identificar dados pessoais e 
percepções iniciais do aluno sobre o Aprender em Rede e seu uso; 
(ii) cinco atividades específicas realizadas na interface do 
Aprender em Rede, no próprio perfil do aluno, com os objetivos 
de entender a sequência de navegação do aluno na Rede, seu 
comportamento ao inserir e comentar conteúdos e ao customizar o 
perfil de sua equipe; e (iii) uma entrevista pós-teste, para entender 
as limitações da Rede na visão do aluno (o que ele gostaria de 
fazer, mas a Rede não viabiliza), além de entender como o aluno 
compreende o uso da Rede como um exercício de ensinar e 
aprender no contexto de uma disciplina e sua experiência de uso.  
Após a realização de testes piloto e dos ajustes, os testes foram 
conduzidos por duplas de avaliadores, onde o primeiro 
perguntava, conduzia o usuário nas atividades e observava suas 
reações e respostas, enquanto o segundo, unicamente observador, 
tomava notas das respostas, reações e atividades. Houve gravação 
de tela e áudio através do software Camtasia Studio, havendo cada 
participante assinado um Termo de Consentimento, sendo 
garantido anonimato, o consentimento livre e esclarecido na 
pesquisa e a garantia de utilização dos dados com o único objetivo 
de investigação para os fins da pesquisa. Os resultados foram 
analisados através de uma Análise de Conteúdo simplificada. 

8.2 Resultados e Discussão 
A primeira parte da avaliação trouxe resultados relativos à 
usabilidade e sociabilidade da rede. Quanto à inspeção de 
usabilidade, as recomendações gerais foram que o site possuía um 
visual agradável e coerente. A organização da informação foi 
considerada razoavelmente boa e eficiente. O usuário conseguia, 
na maioria das vezes, alcançar seu objetivos utilizando o sistema, 
mas havia alguns erros que poderiam prejudicar a experiência e, 
possivelmente, afetar os objetivos da rede e do usuário. Os 
problemas foram detalhadamente discutidos em relatório, 
devidamente categorizados e possuindo indicação de gravidade e 
sugestões de mudanças. Os principais problemas apontados se 
dividem em três grupos: (i) diversos problemas encontrados 
estavam relacionados à deficiência no feedback fornecido ao 
usuário pelo sistema; (ii) alguns problemas de rotulação foram 
encontrados e havia a necessidade de mudanças e padronizações 
na nomenclatura utilizada; e (iii) havia problemas na localização, 
na arquitetura da informação e nos controles oferecidos ao 
usuário: funções que sobrepunham informações que só existiam 
em um local específico, ausência de botões de retorno, entre 
outros problemas semelhantes. 
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Quanto à questão da sociabilidade, o maior obstáculo estava na 
ferramenta de comentários, a qual precisava ser aprimorada, para 
permitir a melhor expressão dos usuários, além de necessidade de 
melhoria em sua usabilidade. Alguns outros aspectos precisavam 
ser melhorados para atender aos objetivos de uma comunidade 
online, tal qual a necessidade de clareza das regras da 
comunidade. Entretanto a rede foi considerada adequada na 
maioria dos aspectos, dado o seu objetivo pedagógico específico. 
Citamos dois aspectos interessantes identificados: primeiro, 
quanto à segurança, a comunidade é moderada pelo 
administrador/professor, fazendo com que qualquer forma de 
desrespeito dentro da comunidade não seja tolerada. Além disso, 
ela conta com o recurso de denunciar participante, onde o usuário 
pode relatar possíveis atitudes ofensivas de um membro da rede; 
segundo, a comunidade está estruturada para facilitar a ajuda 
recíproca entre seus membros, através das possibilidades de 
comentar, salvar um conteúdo como favorito, construir conteúdos 
colaborativamente e enviar e responder mensagens. 
Na segunda parte da avaliação, por limitações de tempo e equipe, 
a análise realizada não contemplou todos os aspectos cujos 
objetivos da avaliação pretendiam, sendo este um trabalho a 
continuar no futuro. Entretanto, com a análise realizada até então, 
constataram-se diversos pontos de interesse. A totalidade dos 
alunos reconheceu que a rede colaborou positivamente com seu 
aprendizado, tornando-o mais interessante, trazendo conteúdos 
novos que estes não teriam pesquisado por iniciativa própria e 
trazendo novas perspectivas – a partir dos comentários dos 
colegas – sobre os assuntos discutidos. As principais ferramentas 
utilizadas pelos alunos foram aquelas voltadas às seguintes ações: 
postagem de conteúdo (80% dos alunos), comentários (40%), 
visualização de atualizações (20%), visualização de medalhas 
(20%) e download de conteúdo (20%).   
Além disso, 60% dos alunos pesquisados declarou que utilizaria a 
rede, ainda que não fosse uma atividade obrigatória da disciplina. 
Este número sobe para 80%, caso a rede fosse indicada ou 
utilizada por amigos. De fato, tais alunos realizaram postagens 
que foram além do conteúdo e atividades solicitados pelo 
professor. Entretanto, 80% dos alunos declarou que gostaria que a 
rede permitisse maior liberdade na postagem de conteúdo, seja 
retirando a questão da obrigatoriedade das atividades, ou 
permitindo postagens que fossem além do assunto tratado na 
disciplina. Alguns destes alunos comentaram que tinham receio de 
postar conteúdos diferentes que desagradassem a turma.  
Somente um dentre os alunos pesquisados declarou ter sentido 
alguma dificuldade no uso da rede, entretanto, durante a execução 
das atividades, outros dois alunos cometeram erros, inclusive 
quase desistindo da execução de uma atividade. 50% dos alunos 
declararam acessar a rede pelo menos duas vezes por semana, 
navegando nesta durante entre uma e duas horas. 30% dos alunos 
acessam a rede três ou quatro vezes por semana, gastando por 
volta de meia hora em seu uso. 20% dos alunos declararam 
acessar a rede uma vez por semana ou menos, gastando entre 
trinta minutos e uma hora. Um destes alunos não gosta de redes 
sociais em geral, enquanto todos os outros alunos entrevistados 
possuem Facebook ou Twitter e os acessam diariamente.  
Por fim, quanto às sugestões dos alunos, 80% declarou que não 
retiraria nenhuma das ferramentas disponibilizadas. As sugestões 
de acréscimo envolvem melhorias em aspectos específicos do 
design e possibilidade de personalização, conexão com Facebook, 
gameficação, uso de chat, linha do tempo para organização de 
conteúdo, possibilidade de réplica de comentários e 

disponibilização de material extra, como uma biblioteca digital 
(este último citado por 30%).  

8.3 Comentários  
Como se fazia necessário desenvolver a plataforma na língua 
portuguesa, tendo-se em vista o público-alvo e os objetivos 
educacionais do site, fez-se uso de uma versão anterior do Elgg 
tendo em vista que a versão mais atual ainda não se encontra 
disponibilizada nessa língua. Essa diferença de versões acarretou 
algumas dificuldades na solução de alguns problemas indicados 
pela testagem de usabilidade, tendo-se em vista a 
incompatibilidade entre plugins e versões e a grande 
disponibilidade de plugins apenas para a versão em inglês. Dessa 
forma, considera-se que alguns elementos apontados na testagem 
necessitarão aguardar a disponibilização de novos plugins pela 
equipe de desenvolvedores do Elgg, ou a busca de soluções 
customizadas através de programação específica. 
A avaliação dos alunos-usuários têm sido bastante positiva, 
enfatizando-se o aspecto da melhoria da aprendizagem e do desejo 
deles de utilização do site para atividades que extrapolam aquelas 
propostas no âmbito da disciplina cursada. Aspectos relacionados 
à usabilidade, sociabilidade e aprendizagem do site serão 
aprofundados com testes futuros. 

9. CONCLUSÃO 
O desenvolvimento do Aprender em Rede a partir de plataforma 
em software livre para fins de aprendizagem é uma atividade 
pioneira, tendo-se em vista que a enorme maioria de experiências 
educativas realizadas hoje no Brasil utiliza redes sociais 
comerciais direcionadas ao uso genérico dos internautas. Além 
disso, o processo de desenvolvimento do Aprender em Rede 
representou um momento único de aprendizagem para os alunos.  

Os testes de usabilidade e de sociabilidade conduzidos permitiram 
que o site se tornasse mais robusto para suportar uma interação 
mais prazerosa, fácil e satisfatória do usuário, ainda que alguns 
problemas persistam a demandar soluções customizadas de 
programação que serão realizadas no futuro. Experiência de uso 
com fins educacionais junto a uma turma de alunos-usuários da 
referida universidade demonstra que eles compreendem seu uso e 
declaram que o mesmo contribui significativamente para a 
aprendizagem no âmbito de um curso regular da instituição. 
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ABSTRACT 
The academic multimedia resource “Adventure in the Coco’s 
Island” allows the user to explore specific knowledge about 
Coco’s Island National Park, located in Costa Rica. Moreover, it 
may also be utilized to expand the topic on natural resources, their 
rational use and the importance of their conservation.   

It consists of five modules; each one covers different topics 
proposed for conceptual and pedagogical development. 

The first module refers to the island’s history. It presents 
highlighted texts and also photographs that illustrate the concepts 
within. 

The second module works on the island’s geographical location, 
weather characteristics and its geopolitical importance for Cost 
Rica. 

The third module describes with great detail the natural richness, 
flora and fauna diversity and also the risks and threatens that the 
island is exposed to. 

The fourth module displays investigations that have taken place in 
the island and finally, the fifth module presents national and 
international recognitions that the island has received on behalf of 
its hard work and results in regards species and environment 
conservation. 
RESUMEN 
El multimedia educativo "Aventura en la Isla del Coco" le permite 
al usuario desarrollar conocimientos específicos sobre el Parque 
Nacional Isla del Coco, en Costa Rica; pero también, se utilizará 
para ampliar el tema de los recursos naturales, su uso racional y la 
importancia de su conservación. 

Cuenta con cinco módulos, cada uno abarca los temas propuestos 
para el desarrollo conceptual y pedagógico del material. 

El primer módulo se refiere a la historia de la isla, presenta textos 
sobre aspectos relevantes, así como fotografías que acompañan y 
ejemplifican los conceptos tratados. 

En el segundo módulo se trabaja el tema de la ubicación 
geográfica de la isla, sus características climatológicas, así como 
la importancia geopolítica de la isla para Costa Rica. 

En el tercer módulo se describe con mayor detalle toda la riqueza 
natural de la isla, su diversidad en cuanto a fauna y flora, y los 
riesgos o amenazas a los que esta riqueza está expuesta. 

El cuarto módulo muestra investigaciones que han surgido en la 
isla, y el quinto módulo presenta los reconocimientos a nivel 
nacional e internacional que ha recibido la isla por los trabajos y 
resultados obtenidos en ella en cuanto a la conservación de 
distintas especies y ambientes. 

Categorías y Descriptores 
Realización, diseño gráfico, documentación. 

Palabras clave 
Isla del Coco, fauna, flora, biodiversidad, multimedia, educación 
ambiental. 

1. RESUMEN AMPLIADO 
El auge que se vive en nuestro país en cuanto a la producción de 
materiales didácticos, se ha traducido en un mercado de consumo 
cargado de productos, que en algunos casos cumplen con su 
cometido pedagógico, pero en otros no llegan a tener un papel 
decisivo dentro del plan de estudios y de la formación de la  
persona. 

Los productos educativos para niños no escapan de esta realidad, 
muchas empresas elaboran productos con el único fin de 
comercializarlos, sin tener en cuenta el posible aporte que podrían 
significar en la vida de los pequeños. 

La elaboración de un multimedia educativo no es sencilla, ya que 
implica arduos procesos de reflexión acerca de la mejor manera 
para presentar los contenidos, la escogencia de los mismos y la 
elaboración visual del material, para posteriormente terminar con 
la producción y montaje de todos los elementos que se necesitan 
para obtener el producto. 

Es por eso que determinar bien los diferentes pasos a seguir puede 
significar el éxito o el fracaso de un proyecto de este tipo, en 
donde el producto no solo responde a la inquietud de los 
productores, sino a las espectativas y necesidades de un público 
meta deseoso de contar con materiales didácticos de calidad. 

El presente proyecto sobre un material educativo ambiental, así 
como la respectiva elaboración del software educativo, pretende 
responder a un público ávido de conocimiento, al que se busca 
enseñar conceptos que le servirán para desenvolverse de manera 
más responsable frente a temáticas relacionadas con la protección 
del ambiente. 
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Esta producción toma en cuenta un planteamiento teórico 
educativas específico, además del uso de una serie de aplicaciones 
con las que se busca el acercamiento del material final con el 
gusto y la realidad del público meta especificado. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer a la niñez costarricense información sobre las riquezas 
biológicas del Parque Nacional Isla del Coco a través de un 
recurso multimedia para ser utilizado como material 
complementario del libro "Aventuras en la isla más linda del 
mundo" del Centro de Educación Ambiental (CEA) de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

1.2 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 
(IGU) 
El multimedia se plantea como un material autogestionable donde 
el usuario escoje los temas con los que interactuará, aunque 
también se sugiere un camino por seguir a partir del uso de los 
distintos menús basados en elementos ordenados bajo un sentido 
pedagógico específico, y utilizando códigos de uso estandarizados 
(izquierda-derecha, arriba-abajo), que marcan un camino que los 
autores consideran como el ideal para el usuario.  

La composición de la IGU sugiere un proceso de interacción  
dirigido, planificado a partir de las estrategias didácticas, los 
temas abordados y los objetivos planteados desde el inicio del 
proyecto. 

El multimedia comienza con una cortina de entrada, en este caso, 
se trata de una animación que simula el acercamiento de un bote 
de vela a la Isla del Coco. En el bote navega un personaje que 
estará presente durante todo el material y que forma parte de otras 
iniciativas infantiles del CEA para el tratamiento de temas sobre 
educación ambiental. Este personaje se llama Mapachín, y es un 
mapache; animal que forma parte de la fauna de Costa Rica. Esta 
animación introduce el nombre de la producción y da paso a la 
interfaz principal. 

 

Figura 1. Figura 1. Cortina de entrada del multimedia  
Aventura en la Isla del Coco 

La IGU principal se basa en una imagen pormenorizada de la 
entrada a la isla, en donde se encuentra el puesto de los 
Guardaparques que cuidan de ella. Se le adicionaron otros 
insumos gráficos para tener más elementos de la isla en una sola 
imagen, como por ejemplo algunas de las especies de flora y fauna 
características del lugar. 

 
Figura 2. Interfaz principal del multimedia  

Aventura en la Isla del Coco 
En lo referente a la navegación y usabilidad del material desde la 
interfaz principal, así como el resto de interfaces que conforman 
el multimedia, se presentan 2 áreas de interacción. El primer 
espacio es una barra horizontal en la parte superior de la interfaz 
en la que se ubican los botones a los accesos generales del 
multimedia: inicio, ayuda, sonido, créditos y la opción de salir. 

 

Figura 3. Botones de accesos generales del multimedia  
Aventura en la Isla del Coco 

La segunda área de interacción del multimedia la conforma el 
menú principal, que se ubica en una franja horizontal en la parte 
inferior de la interfaz. Este menú, gráficamente asemeja a un 
letrero de madera característicos de los distintos parques 
nacionales de Costa Rica. En él se muestran los temas del 
multimedia, y está presente en todo momento, procurando una 
experiencia de navegación más sencilla para el usuario. 

 
 Figura 4. Menú principal del multimedia  

Aventura en la Isla del Coco 
En cuanto a las interfaces de los 5 módulos en los que se divide el 
material, para la primera de ellas, el módulo de Historia, se utilizó 
la idea de un diario antiguo, en el que aparecen los temas tratados, 
ya sea en forma textual, o por medio de galerías de imágenes. La 
navegación de este apartado se realiza desde el mismo diario (con 
opciones de avance o retroceso), o bien, por medio del menú 
principal.   
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 Figura 5. Interfaz del módulo 1: Historia 

Para el segundo módulo titulado Ubicación y Características, se 
diseñó una interfaz conformada por varios mapas, cada uno 
correspondiente a un tema en particular, y la dinámica de uso de 
esta sección se basa enteramente en la relación entre el usuario y 
la información de cada mapa. Los conceptos presentados para 
cada uno de ellos, se refuerzan por medio de galerías fotográficas 
o juegos. 

 

 
 Figura 6. Interfaz del módulo 2: Ubicación y Características 

Para el tercer módulo, denominado Parque Nacional se ilustró un 
paisaje de la isla vista desde un bote cercano a la orilla de la 
playa; esta imagen se compone de 3 secciones, y cada una a su vez 
representa un subtema. Esta interfaz resume la diversidad de la 
flora y fauna de la isla. 

 

 Figura 7. Interfaz del módulo 3: Parque Nacional 
Tanto el cuarto como el quinto módulo se ubican gráficamente a 
lo interno de la casa de los Guardaparques. Para el cuarto módulo 
la interfaz se sitúa en una oficina de investigación, donde se 
aprecian algunos elementos relacionados al tema.  

  
 Figura 8. Interfaz del módulo 4: Investigaciones 

El quinto módulo se trabaja a partir de un escaparate donde se 
muestran algunos de los reconocimientos y premios que ha 
obtenido la isla a través de los años. 

  
 Figura 9. Interfaz del módulo 5: Reconocimientos 

Cabe recordar que, debido al público al que va dirigido el 
multimedia “Aventura en la Isla del Coco”, se trabajó en textos 
con redacción simple, que describieran claramente el tema  tratado 
sin caer en tecnicismos complicados. Para un mejor entendimiento 
de los conceptos, se recurrió al uso de materiales audiovisuales 
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(videos o información estrictamente gráfica), que además buscan 
motivar y despertar el interés en el usuario. 

El uso del color será un elemento esencial para lograr la 
integración de los contenidos con los significados respectivos. 

 

1.3 VALOR AGREGADO PARA EL 
APRENDIZAJE  
1.3.1 Justificación y motivación del proyecto 
El proyecto se asocia con el Programa de Estudios Sociales y 
Cívica de II Ciclo en el cual se desarrollan temas como: lectura de 
mapa, origen geológico del país, formas de relieve, conceptos de 
clima y tiempo atmosférico, cambio climático, áreas protegidas de 
Costa Rica, entre otros. Dichas temáticas permiten un mayor 
aprovechamiento del material al analizarlas concretamente en el 
Parque Nacional Isla del Coco. 

Es importante destacar que el multimedia rescata el tema de la 
conservación del ambiente, específicamente en el manejo y uso 
responsable de los recursos naturales el cual se desarrolla en el 
currículo costarricense  a través del eje transversal “Cultura 
ambiental para el desarrollo sostenible”. 

Este material educativo forma parte de una estrategia planteada 
desde el CEA de la UNED, cuyo valor se determina en 
coordinación con el uso de otros materiales escritos, producidos 
por esta dependencia. Pero la diferencia en relación con los otros 
productos, radica en la mediación de los temas, unido a las 
características de interactividad y posibilidad de inclusión de 
materiales audiovisuales, propias de estas producciones. Esto 
alude directamente a la propuesta que se le hace al usuario de 
utilizar sus diferentes sentidos para trabajar con el material, 
provocando, entre otras cosas: 

1. Mantener la atención en el multimedia. 

2. Interactuar de mejor manera con los contenidos. 

3. Construir y aprender nuevos conocimientos. 

1.3.2 Consideraciones para la mediación 
pedagógica 
Dadas las características tanto del público meta como del 
multimedia, la aplicación en sí no pretende cargar de contenidos a 
los estudiantes, si no presentar las temáticas adecuadas según su 
nivel académico. 

Según Nuttal, en esta etapa la memoria de los niños y las niñas se 
convierte en un instrumento importante en su proceso de 
aprendizaje, por lo que es recomendable el uso de actividades que 
estimulen su utilización y que además les permitan planificar 
procesos, situación para la que los niños y niñas se encuentran 
desarrollando herramientas cognitivas en estas edades. 

Con respecto a la atención sobre las actividades, cabe destacar que 
los niños y las niñas del público meta se encuentran en una etapa 
en la que se acrecienta su capacidad para seguir instrucciones 
(Servicio de información para la economía social, 2009), por lo 
que se plantean lineamientos sencillos y cortos en duración con 
respecto a lo que se debe hacer o se espera de ellos. 

Los niños y las niñas mayores de 8 años comienzan, como norma 
general, a cambiar su estructura de pensamiento de un estado más 

individual o egocéntrico, a uno más permisivo en donde las 
actividades suelen verse ya con cierto pensamiento lógico. 

Según Piaget, la etapa que se inicia a esta edad se conoce como el 
"período de operaciones concretas", y en ella se "sabe diferenciar 
entre objetos semejantes, capaces de medirlos y contarlos" (Piaget 
citado por Muñoz, 2009). 

De lo anterior se desprende que el público meta del presente 
material puede construir conocimiento a partir de una gran 
variedad de recursos pedagógicos y audiovisuales, siempre y 
cuando estén encaminados a reforzar esas "nuevas" capacidades 
que el niño o la niña desarrolla en esta etapa de su vida. 

1.4 POBLACIÓN DESTINATARIA 
El público al que va dirigido el multimedia esta constituido por 
estudiantes de segundo ciclo de la Educación General Básica 
(cuarto, quinto y sexto) residentes del Gran Área Metropolitana 
(GAM), con acceso a herramientas tecnológicas como la 
computadora,   en sus casas, o bien, en su centro educativo. 

Aunque el público meta ya puede leer, el multimedia limita en ese 
sentido la cantidad de texto escrito y procura el uso de íconos para 
una mejor navegación y entendimiento de los temas. 

Además, el material puede ser empleado por docentes y padres de 
familia que trabajen o tengan hijos en los niveles especificados. 
Este grupo se convierte en una población destinataria secundaria. 
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ABSTRACT 
The Interactive Educational Resource Builder (GREI) is a 
software designed for teachers. Its main purpose is making 
available criteria and didactic tools, math and technology type, 
that allow teachers to improve the quality of teaching and learning 
processes. This software is developed within the framework of R 
& D project FONDEF D10I-1229. The project name is 
"Methodology for the educational work of primary teachers in 
mathematics education, mediated by the use of ICT". 
GREI allows teachers to develop interactive activities sequences 
studying the additive problems field since 1st to 4th grade. It also 
helps them in managing their implementation and to monitor the 
performance of each student. The design of the software is based 
on a didactic modeling of mathematical activity, and particularly 
in the study of additive-problems field. This allows the software 
permanently provide advisory to teachers on various essential 
aspects during the preparation of their sequences. 

RESUMEN 
El Generador de Recursos Educativos Interactivos (GREI) es un 
software cuyo propósito principal es que los docentes se apropien 
de criterios y herramientas didácticas, matemáticas y tecnológicas 
que permitan mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Dicho software se desarrolla en el marco del proyecto 
de investigación y desarrollo FONDEF D10I-1229, “Metodología 
para el trabajo pedagógico en Educación Matemática mediada por 
el uso de TIC para docentes de Enseñanza Básica”.  

El GREI permite a los docentes elaborar secuencias de actividades 
interactivas, gestionar su implementación, y monitorear el 
desempeño de cada estudiante, para el estudio del campo de 
problemas aditivos desde 1° a 4° básico. Gracias a que su 
concepción se inicia a partir de una modelación didáctica de la 
actividad matemática, y más en particular del estudio del campo 
de problemas aditivos, permite que el software brinde asesoría a 
los decentes en diversos aspectos esenciales durante la 
elaboración de sus secuencias.  

1. EXTENDED ABSTRACT  
El objetivo del proyecto de investigación y desarrollo en que se 
enmarca la elaboración de este software es construir, implementar, 
monitorear y evaluar una metodología que apoye el trabajo 
docente en matemática, mediada fuertemente por el uso de TIC.  
Se espera que el uso del GREI, por parte de los docentes, 
contribuya a fortalecer los conocimientos matemáticos y 
competencias profesionales de los docentes, en particular aspectos 
esenciales relativos a la planificación y gestión de procesos de 
enseñanza-aprendizaje en aula mediados por TIC.  
Por otro lado, se espera que los estudiantes que usen el GREI  
mejoren sus aprendizajes matemáticos, se apropien de estrategias 

de resolución de problemas aritméticos y aumente su motivación e 
interés por estudiar matemáticas. 
Entre los objetivos planteados en el desarrollo del software se 
busca que los docentes puedan: 

• Crear secuencias de actividades de aprendizaje interactivas 
que resulten coherentes con el currículo, adecuadas a las 
necesidades e intereses de los estudiantes y de sus 
comunidades educativas, y que atiendan a distintos ritmos y 
estilos de aprendizajes. 

• Gestionar la implementación de estas actividades con sus 
estudiantes de forma on-line, en la sala de clases o en el 
laboratorio de computación. 

• Monitorear y evaluar sistemáticamente el desempeño de cada 
estudiante al desarrollar las actividades, de modo de poder 
retroalimentarlos oportunamente. 

• Apropiarse de criterios y herramientas didácticas, matemáticas 
y tecnológicas que aseguren una enseñanza de las matemáticas 
de calidad. 

 
Figura 1.  Página inicial del GREI 

 
En términos didácticos, aprender matemáticas consiste 
esencialmente en hacer matemáticas y, por tanto, en la realización 
de una práctica. Aprender matemáticas comporta la realización de 
un proceso que sitúa en el corazón del quehacer del que aprende 
el estudio de problemas articulados entre sí, más allá de la sola 
resolución de problemas aislados y, en este sentido, consiste en 
“ocuparse de problemas”. Este proceso de estudio está constituido 
por distintas dimensiones o momentos del trabajo que realizan 
docente y estudiantes, que van desde la exploración auténtica de 
problemas, a la justificación y sistematización de lo 
matemáticamente construido, pasando por el trabajo de 
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rutinización de los procedimientos que permite a los estudiantes 
no solo resolverlos, sino que plantear nuevos problemas. 
Los usuarios finales del GREI son los docentes y estudiantes de 
las instituciones educacionales de los niveles de 1° a 4° básico, 
quienes se verán beneficiados con el uso sistemático y continuado 
del software, permitiendo a los docentes la apropiación de 
criterios y herramientas para la construcción y selección de 
actividades de aprendizajes interactivas pertinentes y efectivas 
desde el punto de vista didáctico, matemático y tecnológico. 
Los usuarios intermedios lo constituyen Universidades que 
realizan formación inicial de docentes de enseñanza básica y 
agencias de Asistencia Técnica Educativa, ATE, que realizan 
formación continua de docentes y asesoría a establecimientos 
escolares, las cuales han sido consideradas entre los agentes 
receptores de la transferencia, en donde se orienta el estudio en 
profundidad del campo de problemas aditivos desde un punto de 
vista didáctico y el aprendizaje en la construcción de secuencias 
de actividades interactivas. 
Los docentes usuarios del GREI, pueden crear y modificar 
secuencias de actividades de aprendizaje interactivas. Este 
proceso se realiza a través de la selección de un conjunto de 
actividades, junto con sus respectivos parámetros y/o valores.  
El proceso de creación de una secuencia de actividades se inicia 
optando por una de las formas de ingreso que provee el software, 
es decir definiendo inicialmente para la creación de la secuencia: 
el nivel del curso (1º a 4º básico) de los estudiantes, o bien la tarea 
matemática, o la habilidad que se busca desarrollar. Luego de 
dicha selección, el software orienta al docente con sugerencias en 
distintos aspectos sobre qué perfiles de actividades debiese incluir 
en su secuencia y cómo secuenciarlos. 
A partir de las opciones iniciales escogidas para la elaboración de 
la secuencia, el software es capaz de proponer una gama de 
actividades acordes con dicha selección. Ello es posible gracias a 
que cada actividad está indexada en base a un conjunto de 
características didácticas derivadas del modelamiento del campo 
de problemas aditivos que se llevó a cabo como parte del proceso 
de investigación y desarrollo.  
 

 
Figura 2.  Listado de actividades creadas dentro de una 

secuencia. 
Para crear las actividades que componen el GREI, se definieron 
previamente distintos Perfiles que responden a los distintos Tipos 
de Situaciones Didácticas de la Teoría de Situaciones Didácticas 
[1]. Cada perfil posee una lógica de funcionamiento distinta, de 
manera de respetar la dinámica esencial que propone Brousseau 
en los tipos de situaciones. Por otro lado, basados en los distintos 
Momentos del Estudio que propone Chevallard en de la Teoría de 
los Momentos Didácticos [2], se establecieron los distintos tipos 
de Fines que propone el software en la creación de las secuencias. 
   

 
Figura 3.  Ejecución de una actividad del perfil de Indagación. 
 
Estos fines guardan relación con el propósito didáctico que 
persigue la implementación de cada secuencia, y se logran 
mediante una adecuada combinación de perfiles de actividades. 
De esa forma, en el proceso de construcción de secuencias, el 
GREI va sugiriendo al profesor la incorporación de actividades 
con determinados perfiles de acuerdo a criterios de evaluación 
basados en el fin declarado para la secuencia en construcción, y 
en los perfiles de las actividades presentes en la secuencia 
elaborada por dicho docente.  
El GREI cuenta con un módulo de cursos, en el cual, el docente 
puede gestionar la información de los cursos que trabajan con las 
secuencias creadas por él, así como administrar la información de 
sus estudiantes y asignarles la realización de las distintas 
secuencias de actividades diseñadas con el software.  
Durante el proceso de aplicación de las secuencias, el docente 
puede ir monitoreando de forma inmediata el progreso y 
desempeño de sus estudiantes, de manera de poder ayudarlos y 
tomar decisiones oportunas respecto a la gestión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que está dirigiendo. 
 

 
Figura 4. Reporte de la ejecución de una secuencia 

desarrollada por un curso. 
 

Respecto al valor agregado, y a qué tan significativo puede 
resultar el uso de este recurso tecnológico como apoyo al 
aprendizaje, es importante partir destacando que son numerosos 
los estudios que señalan que una de las condiciones principales 
para que las TIC sean efectivas en la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, es que éstas tienen que estar fuertemente 
integradas a lo largo de dicho proceso, involucrando una 
participación activa de los docentes [3].  
En términos curriculares, el software GREI entrega la posibilidad 
de construir secuencias de actividades de aprendizaje interactivas 
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coherentes con el currículum y con las organizaciones 
matemáticas, en el sentido de la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico [2], que sustentan las orientaciones de las Bases 
Curriculares Chilenas [4] para la enseñanza de la matemática en 
Educación Básica. En efecto, el GREI permite elaborar secuencias 
de actividades que abordan las tareas matemáticas necesarias para 
el aprendizaje del campo aditivo en primer ciclo básico, en 
distintos grados de complejidad, considerando el desarrollo de un 
repertorio de técnicas asociadas para cada tarea matemática que 
permiten su resolución incluyendo un conjunto de actividades  
orientadas con las respectivas  explicaciones, argumentaciones y 
justificaciones matemáticas.  
Para establecer concordancia con el currículum nacional, en el 
GREI están organizadas las actividades por familias. A estas 
series de familias de actividades, se les llama tareas matemáticas 
genéricas, entendidas como medios para que los estudiantes las 
resuelvan, y cuya resolución  requiere por parte del estudiante el 
uso de un conocimiento matemático determinado.  
Para cada tarea matemática genérica, el GREI permite proponer 
un conjunto de tareas matemáticas puntuales, que abarcan 
aspectos más específicos, de manera de cubrir los objetivos de 
aprendizaje curriculares que guardan relación con el campo de 
problemas aditivos. De ese modo, a través de la implementación 
de secuencias de actividades interactivas, los docentes  podrán 
propiciar que sus estudiantes alcancen los objetivos de 
aprendizaje establecidos en las bases curriculares. 
Cada tarea matemática presente en el GREI, aparece relacionada 
también con la principal habilidad matemática que se moviliza y 
es requerida para su resolución. Ello permite orientar al docente 
respecto al tipo de tareas necesarias para desarrollar una 
determinada habilidad. Las habilidades matemáticas consideradas 
en el GREI y que aparecen establecidas en las bases curriculares 
[4] son las siguientes: resolver problemas, modelizar, 
representar, argumentar y comunicar, y finalmente, manipular 
expresiones matemáticas. 
Una de las principales características del GREI es que ofrece 
asistencia, con el fin de velar que las secuencias que construyen 
los docentes utilizando el software, sean de calidad, articuladas 
con el currículo y pertinentes a las necesidades e intereses de los 
estudiantes. A través del asistente del GREI, el software evalúa las 
secuencias durante el proceso de elaboración, orientando a los 
docentes para que éstas cumplan con los criterios de calidad 
preestablecidos en términos didácticos y curriculares. Siguiendo 
el enfoque teórico, se definieron tres criterios a evaluar: 
coherencia, completitud y progresión.  

Como ya mencionamos anteriormente, para el desarrollo de 
secuencias de actividades, el GREI posee distintos tipos de 
perfiles. Cada perfil tiene ciertas características funcionales y está 
diseñada de manera tal que trata de imitar las características de un 
determinado tipo de situación. Los tipos de situaciones aparecen 
de la teoría de las situaciones didácticas [2], siendo ésta un medio 
privilegiado para producir secuencias de enseñanza adaptadas a 
los saberes y a los estudiantes.  
En este sentido, el perfil de Indagación corresponde a situaciones 
didácticas del tipo acción, y su principal característica es que 
presentan una problemática a los estudiantes, junto con un 
“medio” manipulable por los estudiantes. El rol principal del 
medio es brindar a los estudiantes la posibilidad de que participen 
en la búsqueda y elaboración de una solución. Para ello, el medio 
se puede manipular actuando sobre él. Fruto de cada actuación, el 

medio cambia su estado, entregando al estudiante una cierta 
retroalimentación sobre los resultados de la acción llevada a cabo. 
En este sentido, es que las actividades de indagación  promueven 
la emergencia de los conocimientos matemáticos. Las actividades 
de indagación creadas, plantean situaciones problemáticas 
contextualizadas y están diseñadas específicamente para que 
emerjan, en manos de los niños, procedimientos para su 
resolución.  
El perfil del Trabajo de la Técnica, también presenta situaciones 
de acción, pero en este caso persiguen en esencia la apropiación, 
consolidación, y/o adaptación de determinados procedimientos 
matemáticos que ya emergieron, promoviendo los aprendizajes a 
través de la apropiación, modificación y adaptación de los 
conocimientos a las problemáticas planteadas. 
Las actividades del trabajo de la técnica diseñadas, están 
formadas por fondos ya sean dinámicos o estáticos, de los últimos 
hay fondos para que el docente formule los problemas que quiere 
trabajar con los estudiantes y otros fondos que vendrán con los 
datos predefinidos o generados de acuerdo a los parámetros 
previamente definidos. Estas actividades entregan la posibilidad 
de responder en más de una ocasión el mismo problema o una 
variación de éste, que responda a las mismas condiciones 
didácticas, seleccionadas previamente por el docente. 
El perfil de Formulación, se corresponde con situaciones de 
formulación. Éstas son situaciones cuyo propósito principal es el 
de explicitar y comunicar determinados procedimientos de 
resolución y funcionan según la siguiente dinámica: un estudiante 
(o grupo) emisor debe formular explícitamente un mensaje 
destinado a otro(s) estudiante(s) receptor(es) que debe(n) 
comprender el mensaje y actuar (sobre un medio material o 
simbólico) en base al conocimiento contenido en el mensaje. El 
medio exige al sujeto reconocer, identificar y explicitar un 
determinado conocimiento. 
En este sentido, en las actividades de formulación creadas en el 
GREI, los estudiantes deben elaborar un mensaje que indique el o 
los procedimientos a seguir a un determinado personaje. El 
personaje en cuestión interpreta el mensaje y realiza las acciones 
solicitadas sobre el medio. La evaluación del mensaje es realizada 
por los estudiantes a partir de observar e interpretar el resultado 
de su aplicación.  
El perfil de Argumentación y contrastación de procedimientos 
se corresponde con situaciones de validación. Al igual que las 
situaciones de formulación, las situaciones de validación también 
son en esencia situaciones de comunicación. La diferencia es que 
en este caso, el propósito está centrado en la argumentación de los 
procedimientos y no en la comunicación de los mismos. Este tipo 
de situaciones tratan de propiciar la modelación de la 
problemática abordada y el desarrollo de la justificación de los 
procedimientos utilizados para resolverla.    
En este sentido, en el GREI existen dos formatos de actividades 
correspondientes al perfil Argumentación y contrastación de 
procedimientos. El primer formato consiste en presentar a los 
estudiantes una determinada problemática junto con un 
procedimiento de resolución, y son éstos los que deben dar su 
opinión respecto a la validez de dicho procedimiento y armar una 
justificación al respecto. En el segundo formato, aparece frente a 
una misma problemática dos procedimientos distintos, y el 
estudiante debe escoger el que le parece mejor y argumentar el por 
qué de su elección. Luego de completar todo el argumento las 
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actividades presentan una retroalimentación y, en caso de error, 
dan la posibilidad de corregir los argumentos.  
El perfil de Sistematización corresponde a las situaciones de 
institucionalización. El principal rol que cumplen las situaciones 
de institucionalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
es el de otorgar a determinados conocimientos relativamente 
emergentes el estatus cultural de saberes. Este tipo de situaciones 
son las que permiten resumir lo aprendido, extraer la esencia del 
trabajo desarrollado a lo largo del estudio. En general, es un rol 
del docente en cuanto a representante de la comunidad de 
expertos que dominan dicho saber. Es un momento de síntesis en 
que se destaca lo trascendente de determinados conocimientos que 
han emergido. Se los nombra y se les reconoce su posición dentro 
del saber. La institucionalización juega un rol indispensable a la 
hora de fijar determinados conocimientos. De no existir este tipo 
de situaciones los conocimientos tenderían a desaparecer en un 
corto plazo.  
En el GREI, se han elaborado actividades de sistematización  en 
torno a aquellos conocimientos esenciales del campo de 
problemas aditivos. Cada actividad trata de sintetizar un 
determinado conocimiento específico. En este tipo de actividades 
se plantea un resumen estructurado en varios pasos que 
sistematiza una determinada idea o afirmación. Los pasos vienen 
desordenados y a los estudiantes se les plantea el reto de 
ordenarlos.  
Al empezar a elaborar una secuencia, los docentes deben 
seleccionar uno de los siguientes fines: Enseñar conocimientos 
por primera vez, Consolidar conocimientos y habilidades, 
Repasar contenidos o Evaluar. Estos fines son los que permiten 
articular el funcionamiento del asistente con la aplicación de los 
criterios de calidad didácticos y curriculares. La categorización de 
dichos fines está estrechamente  relacionada con la Teoría de los 
Momentos Didácticos [2]. Si bien los momentos didácticos son 6, 
en el desarrollo del software se optó por plasmar dichos 
momentos en cuatro fines.  
El primer fin, Enseñar conocimientos por primera vez,  
incorpora los momentos del primer encuentro y el exploratorio, 
momentos en los cuales se presenta por primera vez la 
problemática a estudiar y se indaga en ella en búsqueda de 
posibles soluciones, cuando todavía no existe en manos de los 
estudiantes, un procedimiento para resolverla. El propósito del 
momento exploratorio es el de propiciar la emergencia de 
procedimientos de resolución por parte de los estudiantes. Es la 
etapa que permite establecer las fronteras del tipo de problema en 
cuestión, y relacionarlo con la construcción de una técnica para su 
correspondiente estudio. Este  momento acaba cuando emerge una 
primera técnica para realizar el tipo de tareas problemáticas 
consideradas. Por ello es que las secuencias con el fin de Enseñar 
por primera vez están comandadas por las actividades de 
indagación que presentan, actividades que van seguidas de otras 
de formulación y/o del trabajo de la técnica. 
El segundo fin es el de Consolidar conocimientos y habilidades. 
Este fin guarda relación con el momento tecnológico-teórico, 
momento del estudio en que se hace referencia a un conjunto de 
conocimientos que se utilizan para explicar, interpretar, justificar, 
controlar, ampliar, generalizar, relacionar y organizar tanto las 
técnicas que se utilizan, como las prácticas que se realizan para el 
estudio. Si bien las secuencias con este fin pueden iniciarse con 

actividades del perfil del trabajo de la técnica o sistematización, 
están comandadas por las actividades de formulación y 
argumentación. 
El fin de Repasar contenidos, se relaciona con el momento 
didáctico denominado del Trabajo de las Técnicas. Este momento 
tiene como propósito que los estudiantes se apropien de 
determinados procedimientos para resolver los problemas que se 
están estudiando. En el GREI, las secuencias con este fin están 
comandadas por las actividades del perfil del trabajo de las 
técnicas, que a su vez permiten incorporar herramientas 
interactivas dentro de las actividades, de manera de propiciar el 
uso y apropiación de determinados procedimientos. 
El fin de Evaluar, se relaciona con el momento didáctico de la 
Evaluación. Este momento tiene el propósito de evaluar el 
dominio de los estudiantes en determinados conocimientos,  y la 
capacidad de usarlos adecuadamente a la hora de resolver 
problemas. En el GREI, el fin de evaluar viene comandado por 
actividades del trabajo de las técnicas, pero en esta ocasión, a 
diferencia de lo que sucede con el fin de Repasar contenidos,  al 
seleccionar este fin, las actividades vienen sin ayuda de 
herramientas, y sin la posibilidad de corregir las respuestas. 
Finalmente está el momento de institucionalización. Es el 
momento en que se determinan los elementos matemáticos 
principales que han emergido en el estudio, se les otorga un 
estatuto, se establecen relaciones, y se oficializa la actividad 
desarrollada hasta ese momento. Se impone lo que debe perdurar 
en el tiempo, por lo que se destaca lo más importante de todo lo 
estudiado. Dado el propósito de este momento, y por tratarse de 
un momento transversal a todos los fines, se optó por no 
incorporarlo como fin de una secuencia. Por el contrario, 
preferimos privilegiar la incorporación del momento de 
institucionalización dentro de las secuencias de aquellos fines que 
consideramos más pertinentes, como son los de Enseñar por 
primera vez,  Repasar contenidos y Consolidar conocimientos y 
habilidades, de manera que a través del asistente, el GREI 
propicie la inclusión de actividades con el perfil de 
Sistematización durante la elaboración de secuencias con dichos 
fines. 
Para ingresar al GREI debe dirigirse a 
http://www.greimatematica.cl/GREI.html. Se ha creado un usuario 
de prueba. Para acceder a él, debe ingresar mediante los siguientes 
datos. Usuario: grei, contraseña: grei. 
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ABSTRACT 
The evolution of computer technology and the increasing use of 
these resources in education have driven the development of 
games based approaches to support the process of teaching and 
learning. Such approaches are based on the proven benefits with 
the use of educational games in, for example, increased 
motivation, and cognitive development. However, considering the 
existing games, there are some limitations which include the static 
nature of content and interfaces, beyond the superficial or non-
application of teaching techniques. This fact has driven the 
development of this proposal which aims to design a system for 
the development of educational games that allow the inclusion of 
content and resources of adaptability in a dynamic way, 
considering techniques of cognitive science. 
 
RESUMO 
A evolução das tecnologias da computação e o crescimento da 
utilização destes recursos na educação têm impulsionado o 
desenvolvimento de abordagens baseadas em jogos como suporte 
ao processo de ensino e aprendizagem. Tais abordagens 
fundamentam-se nos benefícios já comprovados com o uso de 
jogos na educação como, por exemplo, o aumento de motivação e 
a evolução cognitiva. No entanto, considerando os jogos 
existentes, verificam-se algumas limitações que incluem o caráter 
estático de conteúdos e interfaces, além da superficialidade ou 
inaplicação de técnicas de ensino. Este fato tem impulsionado o 
desenvolvimento desta proposta que tem como objetivo conceber 
um sistema para o desenvolvimento de jogos educacionais que 
permita a inclusão de conteúdos e recursos de adaptabilidade de 
maneira dinâmica, considerando técnicas da ciência cognitiva. 

Palavras-Chaves 
Jogos Educacionais, Interfaces Adaptadas, Sensibilidade ao 
conteúdo 

1. INTRODUÇÃO 
As tecnologias da computação evoluíram durante sua existência a 
ponto de abranger hoje a maioria dos campos de trabalho e 
estudo, desde controles de máquinas em fábricas até aplicações na 
medicina e na educação. Essa evolução tem propiciado a 
concepção de inúmeros recursos tecnológicos que visam 
enriquecer a semântica das aplicações computacionais e prover 
funcionalidades que aproximem mais o homem da máquina, de 
maneira transparente. 
A necessidade dos usuários de que os sistemas sejam mais 
flexíveis, adaptáveis, interativos e fáceis de usar, apresenta-se 
como um desafio na área computacional e tem gerado várias 
pesquisas que propõem diferentes estratégias para o oferecimento 

de serviços mais adaptáveis às necessidades e intenções dos 
usuários. Dentre as várias áreas computacionais que estão sendo 
influenciadas pelas novas demandas de interação, destaca-se, 
neste trabalho, a área de jogos e, em particular, àqueles voltados à 
área educacional. 
No contexto atual, os jogos têm sido considerados recursos 
didático-pedagógicos valiosos e com comprovadas contribuições 
no processo de ensino [7][13][8]. No entanto, possuem um 
processo de desenvolvimento padronizado, sem considerar a 
evolução da educação que cria um cenário onde as técnicas e 
métodos de ensino utilizados em uma determinada etapa se 
tornam defasados para a próxima, criando aplicações que dispõem 
de conteúdos estáticos, que uma vez utilizadas e assimilados seus 
conteúdos, perdem sua utilidade e as mesmas não poderão ser 
aplicadas novamente àquele aprendiz.  
Assim, surgem as seguintes questões:  
(1) como possibilitar a personalização e adaptação de conteúdo de 
forma dinâmica em jogos educacionais provendo a possibilidade 
do mesmo jogo ser utilizado para o ensino de diferentes conteúdos 
em distintas disciplinas?  
(2) Como tratar individualmente as necessidades educacionais de 
cada aluno, aplicando atividades semelhantes no mesmo 
ambiente, para que cada um seja exposto ao conteúdo necessário 
para o seu desenvolvimento?  
(3) Como desenvolver um software que tenha uma aplicação 
prolongada sem a diminuição dos seus benefícios, aumentando o 
aproveitamento da pesquisa realizada? 
Assim, têm-se dois cenários a considerar: (1º) jogos educacionais 
possuem conteúdo estático, não promovendo a dinamicidade, 
frequentemente necessária ao processo de ensino e, (2º) jogos 
educacionais não dispõem de flexibilidade para aplicação de 
conteúdos distintos a cada usuário, abordando suas necessidades 
específicas.  
Nesta perspectiva, é proposto o sistema AdapterGame que permite 
a concepção de jogos com sensibilidade ao conteúdo, 
considerando as particularidades inerentes ao processo de ensino 
e aprendizagem. Tal modelo pretende promover a dinamicidade 
em jogos educacionais; incorporar recursos que possibilitem a 
avaliação do desempenho dos aprendizes e, possibilitar a inclusão 
de novos jogos utilizando o modelo proposto. 
Uma descrição mais detalhada da proposta do AdapterGame é 
apresentada nas seções subseqüentes, estruturadas da seguinte 
forma: a Seção 2 apresenta os princípios e teorias que norteiam o 
desenvolvimento do AdapterGame; na Seção 3, apresenta a 
estrutura inicial do sistema, bem como um esboço de uma das 
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ferramentas disponibilizadas pelo sistema; por fim, a seção 4, 
apresenta as considerações finais. 

2. Princípios Norteadores do AdapterGame 
Em geral, jogos visam exclusivamente o entretenimento. Porém, 
com o desenvolvimento tecnológico aliado à abertura das escolas 
para novas práticas de ensino, os jogos educacionais 
computadorizados surgem como uma forma de auxiliar alunos e 
professores no processo de ensino e aprendizado [5]. O uso de 
jogos educativos ou jogos sérios no ambiente educacional é uma 
tendência importante na área de pesquisa em educação baseada na 
informática, impulsionada pela capacidade dos jogos de evitarem 
vários problemas relacionados à frustração e à falta de motivação 
do aprendiz [15], tendo em vista que é comprovado o aumento da 
concentração, dos reflexos e da capacidade de tomada de decisões 
rápidas por jogadores [9]. 
Um dos objetivos dos jogos educacionais é prover meios para 
produção e construção do conhecimento pelo educando. Assim, 
os jogos educacionais podem se inserir em diversas atividades, as 
quais não estão voltadas apenas para o desenvolvimento de 
conteúdos específicos, mas como também de habilidades que 
enriquecerão a formação geral do educando, auxiliando-o a: 
ampliar sua linguagem e promover a comunicação de idéias; 
adquirir estratégias de resolução de problemas e de planejamento 
de ações; desenvolver a capacidade de fazer estimativas e cálculos 
mentais; estimular a concentração, raciocínio, perseverança e 
criatividade; promover a troca de idéias através de atividades em 
grupo; iniciar-se nos métodos de investigação científica; estimular 
a compreensão de regras, a percepção espacial, discriminação 
visual e a formação e fixação de conceitos. 
Neste cenário, em que os jogos apresentam significativas 
contribuições ao processo de ensino e aprendizagem [7][13][8], 
cabe a realização de pesquisas que provenham aprimoramentos 
nas ferramentas didáticas no intuito de potencializá-las com novas 
funcionalidades capazes de melhorar o aproveitamento do tempo e 
dos recursos computacionais para o ensino, ampliando a 
disponibilidades de métodos e ferramentas para o campo 
educacional. A partir disso, busca-se munir o professor com 
recursos tecnológicos necessários para a exposição de seus 
conteúdos de forma diferenciada, com flexibilidade e rapidez ao 
aplicar as atividades aos alunos, para possibilitar o uso de 
aplicações em públicos heterogêneos, com diferentes capacidades 
e necessidades. 
Aliado às pesquisas que envolvem a área de jogos destacam-se as 
influências provenientes da ciência cognitiva que têm se 
apresentado como importantes definidores da modelagem 
computacional na concepção de jogos digitais. Mais 
especificamente, a teoria da ergonomia cognitiva percebe o ser 
humano como um complexo sistema de processamento de 
informações [12] e estuda os impactos do modo de apresentação, 
aprendizado, busca e transmissão destas informações. Diferente da 
Ergonomia clássica, a ergonomia cognitiva busca adaptar as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) à mente 
humana, e não apenas às necessidades do corpo. Como um bom 
aprendizado depende da compreensão da mente e de como se 
aprende, as TICs precisam ser ergonomicamente bem concebidas, 
considerando as particularidades cognitivas. 
A estrutura cognitiva humana é composta por três tipos de 
memória: a memória sensorial, a memória de curta duração e a 
memória de longa duração. A Carga Cognitiva refere-se às 
demandas colocadas na memória do aprendiz durante a instrução, 

incluindo tanto o processo mental necessário para acessar e 
interpretar a interface da aplicação, como o processo cognitivo 
dedicado para processar o conteúdo da instrução. Pode ser 
subdividida em: 
• Carga Cognitiva Intrínseca (complexidade do conteúdo) 
• Carga Cognitiva Natural (atividades de ensino) 
• Carga Cognitiva Externa (não interfere na construção de 

esquemas) 
Embora haja uma grande quantidade de ferramentas 
computacionais disponíveis para a educação atualmente, parte 
destes recursos não agrega qualidade ao processo de ensino, 
confundindo, desestimulando e dispersando a atenção dos 
educandos. Isso acontece, por exemplo, pelo uso de um design de 
tela complexo, que possui uma carga cognitiva elevada porque 
cada componente necessita ser percebido e interpretado pelo 
aprendiz, reduzindo sua capacidade para interpretação do 
conteúdo exposto. 
Sweller [14] dedica-se ao estudo da Teoria da Carga Cognitiva, 
conjunto universal de princípios que resultam em um ambiente de 
aprendizagem eficiente e que promovem um aumento na 
capacidade do processo de cognição humana. Estes princípios 
objetivam alinhar a interação humana com a tecnologia ao 
processo cognitivo, ou seja, disponibilizar um volume de 
informações compatível com a capacidade de compreensão 
humana. 
Os jogos ganharam espaço no ambiente educacional, 
principalmente por permitir a participação ativa do aprendiz, 
experimentando e construindo conhecimento. Segundo Fletcher 
[3], o uso de jogos educativos aprimora a capacidade de resolver 
problemas. O desenvolvimento de jogos alinhado com os 
princípios da teoria da carga cognitiva pode criar excelentes 
recursos tecnológicos, com significativa importância à evolução 
do processo de ensino e aprendizagem. 
Além disso, os estudos relacionados ao processo de cognição 
humana influenciaram fortemente o projeto de interface dos 
sistemas computacionais. Conhecer as necessidades e limitações 
dos usuários permitiu o desenvolvimento de interfaces mais 
amigáveis que agreguem valor na atividade de interação, 
garantindo maior qualidade no processo de ensino e 
aprendizagem, usando informações sobre as características de 
cada usuário e atendendo à sua afetividade, apoiado na teoria de 
que a satisfação do usuário o motiva e melhora a assimilação do 
conhecimento.  
Oppermann [11] separa o conceito de adaptação em sistemas 
computacionais em adaptatividade e adaptabilidade: 
- Sistemas adaptativos podem modificar automaticamente suas 
próprias características, de acordo com a sua percepção das 
necessidades e características do usuário [11]. Segundo ITO [6], 
as interfaces adaptativas se mostram como soluções para alguns 
dos problemas atuais na interação homem-computador. São 
necessárias interfaces capazes de se ajustar às necessidades do 
usuário. 
- Sistemas adaptáveis disponibilizam ferramentas que permitem 
ao usuário alterar explicitamente certas características do sistema, 
a fim de adequá-lo ao seu afeto [11]. A literatura descreve a 
adaptação como uma solução para os problemas de quebra de 
fluxo conceitual ou narrativo, desorientação e sobrecarga 
cognitiva [1][2][10]. 
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Tais contribuições, advindas das áreas acima citadas, formam a 
base para a concepção do sistema AdapterGame, que busca 
fornecer subsídios para que a informática seja utilizada de forma 
efetiva como suporte ao processo de ensino e de aprendizagem. 

2.1 Trabalhos Relacionados 
Alguns trabalhos desenvolvidos recentemente sejam em projetos 
no ambiente acadêmico ou produtos de caráter profissional, 
permeiam o tema abordado neste projeto. Dentre eles podem ser 
destacados: o Second Life, considerando o compartilhamento de 
conhecimento através de uma tecnologia baseada em jogos; o 
MyQuímica no sentido de objetivar a aplicação de jogos em 
ambientes educacionais para possibilitar, acelerar ou ampliar o 
domínio de um conteúdo exposto. 
- Second Life – É um mundo virtual imersivo em 3D onde os 
usuários interagem com o mundo através de avatares, 
manipulando objetos e acessando conteúdos. Foi avaliado 
recentemente por algumas universidades como um ótimo 
ambiente para ensino e sob tal propósito foram criadas algumas 
universidades virtuais obtendo-se sucesso em seus objetivos. O 
Second Life apresenta como ponto negativo o fato de não ser um 
software livre, ou seja, para que uma instituição disponibilize 
conteúdos é necessária à locação de um espaço com custo mensal. 
- MyQuímica – Jogo desenvolvido para dispositivos móveis. É 
uma adaptação do jogo PyQuímica. O jogo propõe aos usuários 
vários desafios que consistem em arrastar compostos químicos da 
tabela periódica para um tubo de ensaio. O jogo permite visualizar 
informações sobre os elementos selecionados, dicas sobre o 
composto do desafio e informações complementares do composto. 
Também utiliza de artifícios de motivação, como o ranking ao 
final de cada jogo e a opção de pular para o desafio seguinte caso 
não tenha sucesso após várias tentativas. Uma desvantagem deste 
jogo é a situação estática do conteúdo. 

3. Visão Geral do AdapterGame 
O sistema AdapterGame provê um conjunto de ferramentas para 
adaptação de jogos conforme conteúdo desejado. Para isso, 
apresenta uma estrutura modular com diferentes funcionalidades. 
O módulo “Gerenciador de Conteúdo”, presente na estrutura, 
provê ferramentas que permitem a edição de conteúdos a serem 
inseridos no escopo dos jogos. Já, o módulo “Gerenciador de 
Jogos” provê um conjunto de jogos pré-definidos e 
disponibilizados pelo sistema para que sejam usados nas 
atividades de ensino propostas pelo usuário.  
O módulo “Adaptador” é o responsável pela adequação da 
interface do jogo em relação ao conteúdo fornecido pelo usuário. 
Tanto os conteúdos como os jogos concebidos podem ser 
armazenados, possibilitando assim o reuso de conteúdos para 
concepção de novos jogos. A estrutura inicial proposta para o 
sistema AdapterGame é apresentada na Figura 1. 
As atividades compreendem basicamente a seleção da categoria de 
jogo para a qual se deseja adaptar ao conteúdo, a inclusão do 
conteúdo através de interface própria, que varia para cada tipo de 
jogo selecionado e, após visualizar o jogo concebido, o usuário 
tem a opção de armazená-lo. A Figura 3 apresenta um protótipo 
de uma das ferramentas disponibilizadas pelo AdapterGame que 
permite a execução dos passos acima descritos.  
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Figura1. Estrutura do Sistema AdapterGame 

Considerando que a proposta parte do princípio que a carga 
cognitiva do usuário não deve ser sobrecarregada com 
informações que dificultam a interpretação da interface, prevê-se 
que a interação ocorra através de um pequeno conjunto de passos 
que apóiam o usuário na co-autoria de uma configuração para o 
jogo selecionado. O esquema apresentado na Figura 2 exemplifica 
as ações do usuário no escopo do sistema. 

 
Figura 2. Principais atividades no escopo do AdapterGame 

 
Figura 3. Protótipo da ferramenta para a concepção de jogos 

do tipo Caça-Palavras 

A interface acima permite a seleção do tipo de jogo e a edição do 
conteúdo que será adicionado ao tipo de jogo selecionado. O item 
“nível de dificuldade” permite diferentes formas de disposição das 
palavras dentro do jogo, sendo que o nível 1 estrutura as palavras 
apenas na horizontal e vertical, o nível 2 inclui palavras também 
na diagonal e o nível 3 agrega todas as opções dos demais níveis e 
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ainda adiciona palavras na ordem inversa. Uma vez gerado o novo 
jogo, o usuário tem a opção de armazená-lo ou não. Conforme 
pode ser observado, a interface é de fácil utilização e envolve a 
execução de poucos passos para o alcance dos objetivos. A Figura 
4 apresenta o jogo Caça-Palavras já adaptado ao conteúdo 
inserido pelo usuário.  

 
Figura 4. Interface do jogo Caça-Palavras com Conteúdo 

Adaptado 

A usabilidade do sistema foi validada por educadores e educandos 
de duas escolas da região, em que foi proposta a concepção de 
jogos compreendendo os conteúdos de português e geografia e 
sua disponibilização para aprendizes do 3º ano do ensino 
fundamental. Por meio das validações realizadas verificou-se que 
os princípios de usabilidade contemplados no AdapterGame estão 
adequados tanto para o perfil do educador quanto para o do 
educando, permitindo que mesmo usuários com pouca 
familiaridade quanto ao uso do computador possam utilizá-la para 
concepção/utilização de novos jogos. 

4. Considerações Finais 
O ensino tem passado por grandes transformações ao longo dos 
anos, e, cada vez mais, existem esforços para tornar a 
aprendizagem mais atrativa e prazerosa. Neste movimento, insere-
se a proposta do AdapterGame, que tem como idéia agregar 
conteúdo educativo de forma dinâmica em atividades lúdicas 
envolvendo o uso de jogos como o caça-palavra, palavras-
cruzadas, jogo da forca, jogo da memória, dentre outros. 

Com a concepção desta proposta vislumbram-se contribuições em 
diferentes contextos. Por um lado, no contexto computacional, por 
prover um modelo extensível promovendo subsídios para que 
outros profissionais da computação possam utilizá-lo e ampliá-lo 
para o desenvolvimento de jogos em outros contextos. Já, no 
contexto educacional, por possibilitar que educadores e 
educandos usufruam destes recursos no processo de ensino e 
aprendizagem de diferentes conteúdos, abordados em diversas 
disciplinas ao longo da sua formação.  

Além disso, a proposta do sistema de jogos adaptáveis ao 
conteúdo considera diversas particularidades que o diferem da 
modelagem de software convencional incluindo inúmeros 
recursos que poderão contribuir significativamente se estendidos 
para diversos outros contextos, como por exemplo, a utilização 
em jogos sérios, desenvolvidos para treinamentos e simulações. 

Cabe ressaltar que a pesquisa e desenvolvimento do AdapterGame 
está em fase inicial, compreendendo ainda como tópicos de 
investigação/definição no escopo do sistema questões como a 
estruturação dos jogos dentro do ambiente, assim como o seu 
compartilhamento e acesso.  
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