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prefácio

Nos últimos dez anos, vivemos um movimento na 
educação brasileira produzindo grandes transformações no 
cenário da educação profissional pública, especialmente, 
no âmbito federal. Antes de 2000, a educação profissional 
apresentava forte articulação com a educação básica por 
meio das Escolas Técnicas Federais, Agrotécnicas Federais 
e as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. 
A regulamentação da educação profissional foi formulada 
a partir da LDB (Lei n. 9.394/96) e o Decreto n. 2.208/97, 
embora esse último decreto tenha gerado muita discussão. 
No entanto, a partir de 2000, houve uma sensível mudança 
nas concepções com a transformação das Escolas Técnicas 
Federais (ETF) em Centros Federais de Educação Tecno-
lógica (CEFET). Em 2004, houve a publicação do Decreto 
nº 5.154/2004, que estabelecia os objetivos dos CEFET, 
dentre os quais, destacava-se o seguinte: ministrar ensino 
superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu, visando à formação de profissionais e especialistas 
na área tecnológica. No ano seguinte, houve a transforma-
ção do CEFET -  Paraná em Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná - UTFPR, sendo a primeira universidade 
especializada da Rede Federal de Educação Profissional, 
que completou em 23 de setembro de 2009, cem anos 
de existência.

Conforme informações da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC) do MEC, até o final 
de 2008, a Rede Federal de Educação Profissional con-
tava com 36 Escolas Agrotécnicas, 33 CEFET (com suas 
58 Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED), 32 
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Escolas Vinculadas, 1 Universidade Tecnológica Federal 
e 1 Escola Técnica Federal. Mas, em 29 de dezembro de 
2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 
a Lei n. 11.892/08, que criou 38 Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), publicada no 
Diário Oficial da União de 30 de dezembro do mesmo ano. 
A mencionada lei instituiu a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica no âmbito do sis- 
tema federal de ensino, vinculada ao Ministério da 
Educação. Na lei de criação previa que cada IFET deveria 
ter um quantitativo matrículas distribuídas da seguinte 
forma: 50% para o ensino técnico de nível médio, 20% 
para a formação de professores e 30% para formação de 
bacharéis e engenharias.

Os 20% das matrículas dedicadas à formação de 
professores incluiriam as matrículas de formação inicial 
de professores, formação continuada de professores e os 
cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Desde 
2009, foi como se um gigante tivesse sido acordado e os 
Institutos Federais passaram a ter diversos programas 
no âmbito da pós-graduação, pesquisa e extensão que 
antes não existiam. De uma hora para outra, cresceram 
os programas de iniciação científica, cresceram os pro-
gramas de iniciação tecnológica, os grupos de pesquisa, 
o número de matrículas em cursos de pós-graduação 
lato sensu, surgiram os programas de extensão, surgiram 
os Comitês de Ética em Pesquisa - CEP, surgiram os 
Centros de Educação a Distância – Cead, aumentou a 
participação dos docentes em congressos que antes eram 
frequentados, prioritariamente, pelos pesquisadores das 
universidades, entre outros. 

No caso do Instituto Federal do Espírito Santo - 
Ifes, houve a ampliação das áreas de conhecimento com 
a integração das antigas Escolas Agrotécnicas Federais 
de Alegre, de Santa Teresa e de Itapina (Colatina) e com 
o surgimento de Cead, localizado no Campus Serra do 
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Ifes, com uma equipe especializada em cursos ofertados 
a distância.  Atualmente, são ofertados, na modalidade 
a distância, os cursos técnicos de nível médio, cursos de 
graduação e de pós-graduação lato sensu. Essa oferta é, 
sem dúvida, uma grande transformação para o Estado 
do Espírito Santo. Vale citar que os cursos de pós-
graduação lato sensu ofertados na EaD são aprovados 
e acompanhados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do Instituto Federal do Espírito Santo.

Tamanho crescimento lhe conferiu a chancela de 
aprovar na CAPES dois mestrados nos últimos 5 anos: 
Mestrado Acadêmico em Engenharia Metalúrgica 
(2008/2009) e Mestrado Profissional em Educação em 
Ciências e Matemática (2010/2011). E cada vez mais 
consolida a vocação de formar docentes em áreas de 
excelência, contribuindo para criação de massa crítica 
no Estado do Espírito Santo.

Nesse movimento de formação docente, um dos 
aspectos debatidos e de consenso entre os estudiosos é 
a presença das Tecnologias da Informação e da Comu-
nicação (TIC) na vida escolar. Para que o professor 
possa utilizar esses recursos na sua prática pedagógica, 
faz-se necessária uma formação profissional adequada 
ao seu uso. Diante isso, a área de Informática Educativa 
possui a missão de contribuir na formação continuada 
do professor no que diz respeito à utilização das TICs 
em sala de aula, abordando teorias educacionais, 
potencialidades da instrumentalização, do computador 
e da internet como ferramentas pedagógicas.

Ações como essa, vem contribuindo para à 
melhoria da qualidade educação brasileira com vistas 
na formação do professor. A criação de mestrados pro- 
fissionais e de cursos de pós-graduação lato sensu 
(especialização) são algumas dessas tendências nacionais 
e o Cead do Instituto Federal do Espírito Santo está 
totalmente sintonizado com essas tendências, por ter 
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criado o Programa de Pós-graduação Lato Sensu em 
Informática na Educação. Um programa lato sensu é a 
fase inicial para criação de um mestrado, nucleando um 
centro de excelência em área estratégica, já que fortalece 
os grupos de pesquisa, aumenta a produção acadêmica 
e cria massa crítica.

Este livro reúne uma coletânea de artigos fruto de 
pesquisas em informática na educação realizadas no 
Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Informática 
na Educação, facilitando os processos de ensino-apren-
dizagem, a transposição didática, a conexão de saberes e 
outros processo. É sem dúvida uma contribuição valiosa 
para a melhoria da qualidade da educação brasileira. 
Parabéns ao Cead do Instituto Federal do Espírito Santo 
por fazer história da Educação Profissional e buscar 
inovar a educação brasileira. 

Prof. Dr. Sidnei Quezada Meireles Leite

Sidnei Quezada Meireles Leite é professor do Programa de Pós-graduação em 
Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). 
Atua na área de Educação em Ciências desde 2003 pesquisando o movimento 
Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) na Educação, com o foco 
principal no desenvolvimento de práticas lúdicas na Educação Ciências Químicas 
e no uso de Espaços de Educação Não Formal (EENF). É formado em Engenharia 
em Química e Licenciatura em Química pela UFRJ e obteve seu doutoramento 
no Programa de Pós-graduação em Engenharia Química na Coppe/UFRJ em 1999. 
De 1994 a 2008 lecionou das disciplinas de Físico-Química, Química Analítica 
e Educação em Ciências no IFRJ. De 2004 a 2010 foi docente do Programa de 
Pós-graduação em Ensino em Biociência e Saúde da Fiocruz. No IFES, atua na 
Licenciatura em Química no Mestrado Profissional lecionando as disciplinas 
“CTSA”, “Práticas Pedagógicas” e “Metodologias Alternativas”. Atualmente, 
realiza o seu pós-doutoramento em Educação na Universidade de Brasília.



13

apresentação

Esse livro é o segundo volume, referente às produ- 
ções dos alunos do curso de Pós-Graduação Lato sensu 
em Informática na Educação (PIE) da segunda turma, 
ingressante no ano de 2011. Os trabalhos que o compõem 
são artigos construídos após as defesas dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso, que aconteceram, especialmente, 
durante o II Encontro de Informática na Educação: O 
uso de Redes Sociais na Educação” realizado nos dia 1º 
e 02 de março de 2013, no Ifes campus Serra. 

Sendo estes artigos uma pequena amostra das 
pesquisas realizadas ao longo do curso, convidamos o 
leitor a conhecer um pouco mais das temáticas escolhi-
das pelos alunos e professores e a manter a curiosidade e 
o prazer de conhecer o novo, reconhecendo que estamos 
constantemente aprendendo.

Fazendo uma pequena revisão histórica, o primeiro 
volume do livro, “Coletânea de artigos sobre Informática 
na Educação: construções em curso”, foi publicado em 
2012, fruto dos trabalhos dos alunos da primeira edição 
da PIE, ingressantes no ano de 2010. Desde então, temos 
construído e reconstruído juntos as temáticas do curso, 
fortalecido nossa visão de formação docente e buscando 
a articulação com pesquisas na área.

Uma das propostas implementadas é o projeto 
de pesquisa Observatório da Informática na Educação 
do Espírito Santo que objetiva, de modo geral, realizar 
um mapeamento sistemático, envolvendo professores, 
alunos e equipe gestora, quanto aos cenários e aos usos 
da tecnologia na educação.
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Além desse projeto, os orientadores do curso estão 
alocados em linhas de pesquisa, conforme citamos no 
Primeiro Volume, e são elas: Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TICs); Educação Inclusiva e diversidade; 
Avaliação educacional; Software Educacional e Objetos 
de aprendizagem.

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIĆs): 
Pesquisa a relação entre as Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação, a Contemporaneidade e 
a Educação, nas modalidades presencial e a distância. 
Analisa, ainda, a constituição de novos paradigmas para 
a educação a partir do uso sistemático de tais tecnologias.

Educação Inclusiva e Diversidade: Sobre o ponto 
de vista da informática da educação tem como o obje-
tivo o estudo dos aspectos gerais e constituintes da 
educação inclusiva e diversidade, envolvendo processos 
psicossociais constitutivos do sujeito, processos de ensino 
e aprendizagem diferenciados, fundamentos histórico-
filosóficos e políticas da educação inclusiva junto com 
indivíduos com necessidades educativas especiais.

Avaliação Educacional: Esta linha de pesquisa visa 
o desenvolvimento de trabalhos nas diversas áreas de 
avaliação educacional, compreendendo tanto a avaliação 
institucional como a avaliação da aprendizagem, com o 
uso de tecnologias. Além disso, analisa as concepções 
e estratégias adotadas nos processos educativos ou nas 
políticas/programas educacionais, os efeitos e impactos 
causados, e orienta a tomada de decisão no que concerne 
ao aprimoramento de sua qualidade.

Software Educacional e Objetos de Aprendizagem: 
Contribui com o estudo dos diferentes tipos de soft-
wares educacionais e objetos de aprendizagem, bem 
como suas principais características, buscando uma 
reflexão quanto à abordagem pedagógica a ser 
adotada em sua utilização no processo de ensino e 
aprendizagem. O cenário investigativo da pesquisa será 
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o desenvolvimento, avaliação, seleção e utilização de 
softwares educacionais e objetos de aprendizagem que 
possam auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, 
seja na sala de aula, em atividade extraclasse, na educação 
presencial ou a distância, ou em qualquer outro contexto 
de aprendizagem. 

Porém, dada a própria visão interdisciplinar e 
transdiciplinar que temos perseguido no currículo 
planejado e vivido do curso, busca-se articular as 
temáticas, sendo que os trabalhos podem ter um caráter 
híbrido, permitindo que os conhecimentos fluam e se 
concretizem pelos diversos olhares sobre ele atravessado. 

Resta-nos dizer que não seria possível agradecer 
nominalmente a todos os envolvidos nesse livro. Por 
isso, agradecemos de forma geral, mas não menos 
carinhosa, a toda a equipe - professores, orientadores, 
tutores presenciais e a distância, coordenadores de polo, 
equipe Cead e muitos outros - que se empenharam 
muito durante todo o curso e que mantiveram, generosa 
e profissionalmente sua colaboração.

Também não podemos deixar de registrar 
um agradecimento especial a cada um dos colegas, 
pesquisadores da área de educação e/ou informática 
que puderam participar, contribuindo nas bancas 
examinadoras ao longo das apresentações dos trabalhos 
finais dos alunos da PIE: sem suas contribuições, 
os trabalhos aqui publicados e todos os outros que 
terminaram com êxito, não teriam amadurecido um 
pouco mais em suas reflexões.

Rutinelli da Penha Fávero
Vanessa Battestin Nunes
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FÁVERO, Rutinelli da Penha / NUNES, Vanessa Battestin 
NOBRE, Isaura Alcina Martins / GAVA, Tânia Barbosa Salles 
FERRARI, Luciana Itida / REIS, Edna dos 

RESUMO

O projeto Observatório da Informática na Educação propõe analisar 
o cenário investigativo da pesquisa nas interfaces da educação com as TICs, 
em seus diferentes desdobramentos, o que se constitui no movimento desen-
cadeado pelas transformações que ocorrem na sociedade contemporânea 
e, com isso, mapear o uso da Informática na Educação, observando e 
refletindo quanto aos aspectos de planejamento, execução, avaliação e 
formação continuada de professores utilizando as TICs como apoio ao 
processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas do Espírito Santo. 
Essa proposta contempla alguns subprojetos, investigações que serão 
realizadas em escolas públicas e que contemplarão objetivos próprios 
e diversos, tais como: o uso da Informática na Educação, Formação de 
Professores, Uso de Softwares Educacionais, Cibercultura, Acessibilidade e 
informática inclusiva e Produção de material digital e/ou impresso. Dada 
a multiplicidade dos saberes das áreas envolvidas, informática e educação, 
e pelo hibridismo dos próprios objetivos dessa proposta, é necessário uma 
metodologia ampla, que possibilite os diversos olhares e interferências, 
sendo a abordagem proposta de cunho quantitativo/qualitativo.

Palavras-chave: TICs, formação de professores, mineração de dados, 
softwares educacionais, cibercultura, informática inclusiva, produção 
de material.

1 INTRODUÇÃO

O Curso de Pós-graduação em Informática na Educação (PIE) consiste 
em uma proposta pedagógica na modalidade a distância que visa atender a 
demanda por profissionais, em especial professores, colaborando na formação 
destes para a utilização de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, 
de forma multi, inter e transdisciplinar. É exigido, como um requisito 
obrigatório para integralização curricular do estudante de Pós-graduação, 
o desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que 
constitui-se numa atividade científica de sistematização do conhecimento 
sobre uma temática de pesquisa.  A temática pode deve estar contida em 
uma ou várias das linhas de linhas de pesquisa, que foram definidas em 
colaboração entre os professores, a equipe gestora e os tutores, a partir do 
projeto do curso, e são: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC ś), 
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Avaliação Educacional, Software Educacional e Objetos de Aprendizagem, e 
Educação Inclusiva e Diversidade.

Ao longo da oferta do curso, desde 2010 temos mantido um questionário 
com questões fechadas e abertas de modo a conhecer melhor os alunos que 
são de variados lugares do Espírito Santo (ES). Com o decorrer do curso e, 
principalmente, com as apresentações dos trabalhos finais, notamos que 
os dados que estávamos levantando, combinados com as informações que 
os próprios alunos trouxeram em seus TCCs, mostravam informações 
importantíssimas quanto ao uso da Informática como meio de aprendizagem.

A partir desse caminho no curso e mantendo a constante reflexão 
entre a equipe gestora, os docentes, discentes e estudiosos da área, vimos 
a importância de realizar um mapeamento sistematizado quanto ao uso 
efetivo da tecnologia na educação nas escolas públicas do ES. Dentro 
dessa perspectiva, desejamos realizar uma pesquisa mais abrangente 
que pudesse servir de aporte para as pesquisas desenvolvidas pelos 
professores pertencentes ao grupo de pesquisa Educação e Tecnologia, e 
outros colaboradores já citados, no sentido de aprofundar a investigação e 
sistematizar o uso dos conhecimentos. 

Este projeto de pesquisa denominado de Observatório da Informática 
na Educação no Estado do Espírito Santo (ObservaIE-ES) contempla alguns 
subprojetos, investigações que serão realizadas acerca do uso da tecnologia 
nas escolas, mas que se darão por meio de outros olhares mais próprios 
as suas vertentes. Temos os seguintes subprojetos: Uso da Informática 
na Educação, Formação de Professores, Uso de Softwares Educacionais, 
Cibercultura, Acessibilidade e informática inclusiva e Produção de material 
digital e/ou impresso.

A partir disso, estivemos preocupados em fazer um levantamento e 
a análise sistematizada das informações iniciais, com base em três eixos: 
mapeamento de dados utilizando a mineração de dados; formação inicial e 
continuada dos profissionais que lidam com Informática, e a própria avaliação 
dos resultados do curso PIE para os egressos. Intencionamos as respostas para 
as seguintes questões: Qual a realidade do uso da informática na educação nas 
escolas públicas do Espírito Santo? Como estão sendo realizadas as formações 
inicias e contínuas dos profissionais de educação que lidam com as Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (TICs)? Quais os impactos do próprio curso 
PIE nas escolas públicas do Espírito Santo?
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Temos então o objetivo do Observa IE-ES, que é mapear o uso da 
informática na educação, observando e refletindo quanto aos aspectos de 
planejamento, execução, avaliação e formação continuada de professores 
utilizando as TICs como apoio ao processo de ensino-aprendizagem nas 
escolas do Espírito Santo, além de dar publicidade aos dados levantados e aos 
conhecimentos construídos.

Para atingir este grande objetivo em longo prazo, dividimos a pesquisa 
em etapas e objetivos menores a serem realizadas em curto e médio prazo. 
Na primeira etapa da pesquisa, a que se refere este relato, focamos nas 
escolas públicas de ensino fundamental7, e temos como objetivos específicos: 
Verificar os recursos disponíveis (como laboratórios de informática e acesso 
à internet); Analisar o uso da informática das escolas públicas quanto 
aos aspectos de planejamento, execução e avaliação de aulas; Identificar 
as dificuldades encontradas pelos docentes para uso das TICs; Investigar 
a importância da formação continuada dos professores para o uso da 
informática na educação. 

Nesta primeira etapa, nos TCCs de seis alunos da turma de 2012 da 
PIE, foram trabalhadas duas vertentes principais: 

1.  Elaboração e aplicação de questionários, englobando as questões 
levantadas nos objetivos específicos; 

2.  Observação nos locais pesquisados para levantamento de dados 
qualitativos;

3.  Criação de modelos de análise dos dados obtidos, utilizando 
ferramentas de mineração de dados, de forma que esta análise possa 
ser sistematizada, independente da quantidade de dados obtidos.

Os resultados obtidos nesta primeira etapa se encontram neste livro, 
e contribuirão para o desenvolvimento das etapas seguintes do projeto 
ObservaIE-ES.

7 A intenção é futuramente atingir, tanto públicas como participares, as escolas de 
ensino fundamental, as de ensino médio e as de educação profissional.
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2 METODOLOGIA

A proposta do Observatório da Informática na Educação necessita de 
uma metodologia ampla, que possibilite os diversos olhares e interferências. 
Essa necessidade se dá primeiro pela multiplicidade dos saberes das áreas 
envolvidas, informática e educação, depois pelo hibridismo dos próprios 
objetivos dessa proposta, na qual ela mesma utilizará as TICs para 
levantamento e mineração dos dados, e após voltará para as especificidades 
aparentes e que serão vistas no caminho que a própria pesquisa mostrará. 
Portanto, a pesquisa proposta é de cunho quantitativo/qualitativo. 

Nesta etapa inicial, tivemos a aplicação de questionários sobre o uso 
da Informática na Educação a professores de escolas públicas de ensino 
fundamental, e gestores de laboratórios de informática destas escolas. O 
estudo foi segmentado segundo as 10 divisões atuais de microrregiões do 
estado: Metropolitana, Central Serrana, Sudoeste Serrana, Litoral Sul, Central 
Sul, Caparaó, Rio Doce, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste. A médio prazo, 
intenciona-se que pelo menos 12 alunos do curso de pós-graduação em 
Informática na Educação estejam envolvidos na aplicação do questionário, 
um para cada microrregião do estado, exceto a região metropolitana, que será 
dividida por 3 ou mais alunos, dada as suas características. 

Os questionários foram feitos com a ferramenta Google Docs8 e Os 
dados obtidos no decorrer da pesquisa podem ser submetidos a diversos 
tratamentos para enriquecer a análise e as conclusões que podem ser 
retiradas deles. As respostas dos questionários foram analisadas utilizando 
técnicas de mineração de dados. Estas trouxeram à tona as informações 
relevantes que estavam ocultas nos dados, que não estavam explícitas na 
análise quali-quanti feita pelos alunos que aplicaram o instrumento em 
alguma das microrregião. Foram criados modelos de análise dos dados, que 
foram testados nos dados obtidos até então, e que serão replicados à medida 
que novos dados, das demais miccrorregiões forem incorporados à pesquisa. 

8 Os profissionais responsáveis pelo laboratório de informática (gestores) puderam 
acessar o questionário a partir do link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?f
ormkey=dFJqc1lqRXdTTXJtMl9qMnM1OG5KT3c6MA#gid=0. Os professores das escolas 
a partir do link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1MYjJOQjF
PU084NGhiZkpyOFplMWc6MQ#gid=0 .

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJqc1lqRXdTTXJtMl9qMnM1OG5KT3c6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJqc1lqRXdTTXJtMl9qMnM1OG5KT3c6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1MYjJOQjFPU084NGhiZkpyOFplMWc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1MYjJOQjFPU084NGhiZkpyOFplMWc6MQ#gid=0
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A longo prazo, esta mineração de dados será especialmente inte-
ressante quando as informações de todas as microrregiões estiverem juntas, 
pois irá facilitar as análises, o cruzamento de dados, a comparação entre 
as microrregiões, a identificação de correlações entre elas. Além disso, 
intencionamos o desenvolvimento de outras pesquisas com os focos de 
cada objetivo ou de cada conjunto de objetivos. Para essas pesquisas 
complementares as definições metodológicas serão realizadas na realidade 
de cada microrregião e de cada especificidade dos objetivos.

3 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados obtidos pela PIE, tanto a respeito dos alunos, quanto nas 
pesquisas realizadas por estes, são fonte riquíssima de informação para 
analisar o desenvolvimento da aplicação da Informática na Educação no ES. 
Porém, são dados esparsos, bastante diversos, aplicados com metodologias 
e sujeitos diferentes, o que impossibilita a comparação adequada entre estes 
dados, portanto, não nos permitindo ter uma visão mais ampla e sistêmica 
sobre o assunto.

Neste contexto, surgiu o projeto de pesquisa ObservaIE-ES, que 
intenciona fazer este estudo em escala maior, mais abrangente, de forma 
que os dados obtidos possam ser comparados entre si, com diferentes níveis 
de abstração (por escolas, por municípios, por regiões, ou em todo o estado)

Os principais resultados obtidos até o momento estão descritos nos 
capítulos de 2 a 5. Eles representam os desdobramentos iniciais desta pesquisa, 
iniciando os trabalhos de levantamento, tratamento e análise dos dados.

O capítulo 2 mostra o levantamento dos primeiros dados sobre escolas 
municipais de ensino fundamental no ES, e como projeto-piloto, a aplicação 
do questionário de gestor de laboratório em uma escola da microrregião 
Nordeste, e da observação da utilização das TICs nesta escola.

O capítulo 3 descreve a aplicação dos questionários e observações na 
microrregião Noroeste. Os capítulos 4 e 5, descrevem as análises feitas através de 
mineração de dados sobre os dados obtidos com a aplicação dos questionários.

Estes resultados obtidos até então não pretendem esgotar o assunto, 
pois eles são apenas o início das investigações do ObservaIE-ES. Por ser 
uma pesquisa ampla, com vários subprojetos e pesquisadores de diversas 
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áreas envolvidos, e justamente pelo hibridismo da própria área de Informática 
e Educação, busca-se múltiplos olhares e a construção de um conhecimento 
fruto dessas diferentes e complementares visões.

Como próximas etapas previstas para este projeto, pretendemos envolver 
mais alunos nas duas vertentes atuais do projeto, de coleta e análise dos dados, 
visando atingir as demais microregiões, e ampliar o escopo de escolas para 
além das pesquisadas até o momento. Além disso, planejamos a criação de um 
site contendo os resultados da pesquisa do ObservaIE-ES, a fim de facilitar o 
acesso dos demais alunos, professores e pesquisadores à este conteúdo. 
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2 | NOVAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA: 
O USO DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
NA EMEF DORA ARNIZAUT SILVARES

Valéria Gabriela Fosch1
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Luciana Itida Ferrari2
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RESUMO

As novas tecnologias propiciam a distribuição rápida e mais eficiente 
do conhecimento na sociedade da informação. Na escola, não é diferente: 
o computador é a ferramenta que pode tornar mais eficaz a construção do 
aprendizado. Este artigo, ao fazer parte de um projeto do Observatório da 
Informática na Educação no Espírito Santo, investigou como tem sido a 
inclusão do computador nas escolas, com foco em uma escola no município 
de São Mateus, fazendo uma análise qualitativa dos resultados e dados 
obtidos na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Dora Arnizaut 
Silvares. Para tanto, foram aplicados questionários, foi feita uma entrevista 
com uma professora e observada à utilização do laboratório de informática 
com aula regular e com o Programa Mais Educação. Quanto às respostas do 
questionário na escola analisada, constatou-se que esta possui bom aparato 
tecnológico, com computadores com acesso à Internet e de uso individual 
dos alunos. Quanto ao uso, verificou-se pouca utilização dos professores em 
aulas regulares. O uso rotineiro e constante ocorre com os alunos da escola 
que são atendidos em contratuno no Programa Mais Educação.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação, aprendizagem, 
conhecimento, formação docente, laboratório de informática.
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ABSTRACT

New technologies allow fast and efficient dissemination of knowledge in 
the Information Society. In schools, it is not different: the computer is a tool 
that may enhance the learning process. This paper is part of the Observatory 
of Educational Informatics in Espírito Santo, a Project that aims to investigate 
the use of computers in schools. In this paper, we analyzed qualitatively 
the results obtained in the EMEF Dora Arnizaut Silvares, a school in São 
Mateus. The data to be analyzed were obtained from a questionnaire, from an 
interview with a teacher, and from observation of the use of the informatics 
laboratory with regular classes and with the More Education Program. 
The questionnaire revealed that the school is adequately equipped with 
technological apparatus, the computers have internet access, and the students 
can use them individually during class. In addition, the observation revealed 
that the informatics laboratory is used few times for regular classes, and is 
constantly used for the More Education Program.

Keywords: Information and Communication Technology, learning, 
knowledge, teachers’ formation, informatics laboratory.

1 INTRODUÇÃO

As tecnologias da informação e comunicação estão, de acordo com 
Pozo (2001) apud Salgado e Amaral, “[...] criando novas formas de distribuir 
socialmente o conhecimento” (2008, p. 30) e isso significa que as formas de 
ensinar e aprender também estão em constante transformação. Não é mais 
possível chamar a atenção do aluno com conteúdos maçantes, que não se 
conectem com sua realidade. Porém, como encaminhar essa nova forma de 
mediar o conhecimento? Será necessário conhecer os aspectos técnicos das 
novas ferramentas ou apenas usá-las, como se faz com o quadro e giz?

As tecnologias propiciam construir uma sociedade do conhecimento de 
forma rápida e eficiente e viver nela, e a escola precisa aplicar-se à finalidade 
de instrumentar o cidadão para essa sociedade. Ao introduzir a Informática 
na Educação, a escola deveria oportunizar aos alunos mais do que aprender 
a utilizar os softwares, abrir programas e digitar textos. É indispensável 
incitá-los a produzir conhecimento, analisar dados, comparar informações. 
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Enfim, a aula pode se tornar mais dinâmica e produtiva à medida que o 
profissional é o mediador e não o repassador do conhecimento. O compu-
tador é, portanto, ferramenta essencial na sociedade da informação, que 
ainda aliado a internet, outro paradigma tecnológico, pode tornar mais 
eficaz a construção do aprendizado.

Ao apontar para essa perspectiva de computador ferramenta, Papert 
define o computador como:

[...] um dispositivo técnico aberto que estimula pelo 
menos alguns estudantes a impelir seu conhecimento 
até o limite para realçar o projeto através de uma 
ilimitada variedade de “efeitos”. Assim, aprender 
mais sobre técnicas de computação torna-se parte do 
projeto de uma forma que não ocorrera com o papel 
e o lápis (PAPERT, 1994, p. 66).

Oliveira (1997) considera a tecnologia educacional [...] “como um 
elemento a mais a contribuir na construção de uma escola que embora se 
perceba determinada, pode desenvolver mecanismos que contribuam na 
superação de suas limitações”. (OLIVEIRA, 1997, p. 12). Já Moran (2008) 
considera a internet como facilitadora da motivação dos alunos “[...] pela 
novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece” 
(MORAN, 2008).

Num contexto de aprendizagem formadora, que atenda às necessidades 
da sociedade, é essencial que a escola esteja informatizada e que se faça uso 
dessas tecnologias. Mas como direcionar o uso dessa tecnologia? Haverá 
necessidade de um plano de aula diferente? O professor consegue planejar 
aulas que, ele mesmo, considere interessantes e desafiadoras para seus 
alunos com uso do computador?

Para responder a esses questionamentos, faz-se necessária uma pesquisa de 
campo, em que serão aplicados questionários estruturados e semiestruturados 
sobre a atuação dos professores diante da Informática Educativa, nos quais se 
devem também considerar a formação que possuem para atuar com tecnologias 
e como essa formação implica no modo como desenvolvem suas aulas. 

Esse artigo faz parte do projeto do Observatório da Informática na 
Educação no Espírito Santo (ObservaIE-ES) e se propõe a analisar quali-
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tativamente os dados obtidos em uma escola da microrregião Nordeste do 
estado, a saber, Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Dora 
Arnizaut Silvares, localizada no município de São Mateus.

O objetivo deste artigo é mapear a utilidade da informática na educação 
na escola pública municipal EMEF Dora Arnizaut Silvares, por meio da 
aplicação de questionários a gestores de informática, e da observação da 
utilização dos recursos tecnológicos nesta escola.

2 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: O ALUNO E O 
PROFESSOR NESSE CONTEXTO

As tecnologias são indispensáveis nos dias de hoje, pois nos ajudam 
a lidar com as informações que se atualizam a todo o momento em nossa 
sociedade. Chaves (1998, p. 49) chama essa sociedade de “Sociedade da 
Informação” porque coloca ênfase onde ela é devida: na informação e não 
na tecnologia usada para processar e mover essa informação.  O que exerce 
papel fundamental e que se destaca entre as tecnologias disponíveis é o 
computador, que, na escola, “[...] pode provocar uma mudança de paradigma 
pedagógico”, como aponta Valente (1995):

[...] existem diferentes maneiras de usar o compu-
tador na educação. Uma maneira é informatizando 
os métodos tradicionais de instrução. Do ponto de 
vista pedagógico, esse seria o paradigma instru-
cionista. No entanto, o computador pode enri-
quecer ambientes de aprendizagem onde o aluno, 
interagindo com os objetos desse ambiente, tem 
chance de construir o seu conhecimento. Nesse 
caso, o conhecimento não é passado para o aluno. 
O aluno não é mais instruído, ensinado, mas é o 
construtor do seu próprio conhecimento. Esse é 
o paradigma construcionista onde a ênfase está 
na aprendizagem ao invés de estar no ensino; na 
construção do conhecimento e não na instrução 
(VALENTE, 1995, p. 1-2).
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Oliveira já apontava o computador “[...] como um instrumento que pode 
dar melhor contribuição ao processo de ensino-aprendizagem” (1997, p. 12), 
sendo necessário, na visão do autor “[...] formar recursos humanos que deveriam 
multiplicar os benefícios do uso do computador na educação” (1997, p. 12). 

O professor, nesse contexto, é o mediador da aprendizagem, é quem, 
na educação do século XXI, contribui para a identificação e a construção do 
processo de conhecimento constantemente renovável. Na defesa dessa visão, 
nos apanhados históricos, está Levy (1998) que defende que o professor é 
quem provoca o “aprender a pensar” utilizando-se dos recursos tecnológicos 
e, em contrapartida, “possibilite a construção e o compartilhamento do 
conhecimento” (FOSCH, 2010).

Para Moran, o acesso à informação a partir da tecnologia e, 
destacadamente, ao computador com acesso a internet é facilitador e 
motivador da aprendizagem “[...] pela novidade e pelas possibilidades 
inesgotáveis de pesquisa que oferece”, assumindo o texto “[...] maleabilidade, 
facilidade de correção, de cópia, de deslocamento e de transmissão”. E, nas 
palavras do autor “[...] começamos a ser nossos próprios editores de textos e 
diretores de imagens na Internet” (MORAN 2008, p. 06).

Considerando esse contexto de aprendizagem maleável e troca de 
informações, Demo (2005, p. 32) aponta para a necessidade do envolvimento 
reconstrutivo para que ocorra a “aprendizagem autêntica”.

Vendo por esse viés, da aprendizagem como troca de conhecimentos, 
o profissional da educação necessita, e o MEC (1998) já aponta para isso, 
“integrar conscientemente o uso do computador na prática pedagógica, 
transformá-la e torná-la transformadora do processo de ensino e 
aprendizagem.” (BRASIL, 1998, apud WILLIANS, 2010). E, Moran (2008) 
afirma que “a palavra chave é integrar” dentro desse contexto de mudanças 
estruturais e comunicação aberta entre os mais variados grupos.

É nesse contexto que se compreende a formação profissional para atuar 
com as tecnologias e, principalmente, a informática na educação como altamente 
relevante para que a aprendizagem seja realmente de qualidade. Demo (2005) 
afirma que a atualização permanente fará parte da vida das pessoas e o profissional 
professor está diretamente ligado à “qualidade da aprendizagem dos alunos” que 
aprendem de acordo com a “habilidade de aprender dos professores”.

Portanto, a mudança do paradigma educacional deve ser acompanhada 
da introdução de novas ferramentas que devem facilitar o processo de 
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expressão do nosso pensamento. Esse é um dos papéis do computador 
(VALENTE, 1995, p. 11).

2.1 APRENDIZAGEM NA ERA TECNOLÓGICA

O computador é ferramenta para ser usada na educação ou é uma 
máquina de ensinar, a ponto de poder substituir o (a) professor (a)? Valente 
(1995) apresenta as duas visões acima questionadas do uso do computador: 
ora máquina de ensinar, quando “[...] consiste na informatização dos métodos 
de ensino tradicionais” (1995), sendo este “o paradigma instrucionista”; ora 
como ferramenta, quando propicia a construção do conhecimento, que “Papert 
denominou de construcionista a abordagem pela qual o aprendiz constrói, por 
meio do computador, o seu próprio conhecimento.” (VALENTE, 1995, p. 12).

Como ensinar e aprender na era tecnológica? De acordo com o MEC 
(1998) apud Willians (2010), a atitude importante para o educador, para mediar 
à aprendizagem na era tecnológica é:  “[...] saber integrar conscientemente o uso 
do computador à prática pedagógica, transformá-la e torná-la transformadora 
do processo de ensino e aprendizagem.” (FOSCH, 2010)

Chaves afirma que, para a escola introduzir o computador nas atividades 
didático-pedagógicas, deve saber o que pretende com este, conhecendo o 
potencial pedagógico que o mesmo traz consigo a fim de não transformá-lo 
em panaceia educacional. Para tanto, o autor aponta três premissas básicas 
que considera que devem “[...] ser levadas em consideração em qualquer 
processo de introdução de computadores em escolas” (1998, p. 65 – 67).

A. Só se justifica o computador na escola se ele 
ajudar a escola a executar melhor suas funções.

B. Projetos de introdução do computador 
na escola só dão bom resultados quando há 
comprometimento com o projeto por parte da 
direção e dos professores.

C. Em última instância é a escola que deverá definir 
os contornos específicos do seu projeto. (CHAVES, 
1998, p. 65 – 67)
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Partindo dessas premissas propostas por Chaves (1998), há que se 
afirmar que o computador na escola tem que estar a serviço da educação, 
para que esta caminhe cada vez mais para a significação dos conteúdos 
aprendidos e, consequentemente, para a qualidade do ensino.

2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A sociedade informatiza-se num ritmo acelerado e, dentro das escolas, 
a informatização dos processos já não é mais novidade, porém os professores 
ainda não estão preparados para o aporte tecnológico que têm à sua frente 
(ROSALEN, 2005).

Para que o professor possa mediar com excelência a aprendizagem na 
sociedade da informação, precisa ter formação. Precisa ter domínio do recurso 
– saber usar o computador – e ainda ter o treinamento necessário para o uso da 
informática no ensino, para que esta seja um recurso didático e não a simples 
transposição do conteúdo para um meio mais atraente e, consequentemente, 
dispersante do foco se não for bem usado (ALMEIDA, 1998).

Formar professores para utilizar o computador na Educação não é apenas 
incutir-lhes o domínio do recurso tecnológico, “[...] mas uma prática pedagógica 
reflexiva, uma vez que o uso de computadores não garante, por si só, uma melhor 
qualidade do ensino” (ROSALEN, 2005). Rosalen (2005) afirma também que a 
formação deve “[...] abranger não só como utilizar os computadores nas práticas 
educativas, mas também por que fazê-la.” (ROSALEN, 2005).

Valente aponta para a necessidade de formação do professor para 
atuação com a ferramenta computador. Para o autor, o professor necessita 
ter conhecimento das técnicas computacionais para superar barreiras e 
saber “[...] recontextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante 
a sua formação para a sua realidade de sala de aula compatibilizando as 
necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a 
atingir” (VALENTE, 1997, p. 14).

Demo aponta que, para o educador fazer parte do futuro da sociedade 
e para ser construtor desse futuro, é preciso “[...] lidar com o que há de mais 
novo e inovador na aprendizagem e no conhecimento” (2005, p. 107)

Cabe ao professor direcionar todo o trabalho desenvolvido em sala de 
aula, seja com as novas tecnologias da informação e comunicação, seja sem 



32

FOSCH , Valéria Gabriela
FERRARI, Luciana Itida

elas. Ao assumir as TICs como parte integrante do processo que facilitará a 
aprendizagem, deve-se levar em conta que o professor necessita ter o mínimo 
de conhecimento de como operar a máquina, cabendo aqui uma importante 
ressalva: seu aluno pode até conhecer mais e melhor sobre a ferramenta e até 
sobre o tema abordado, e Demo, (2005, p. 72) aponta para esse caminho, o 
que, às vezes, deixa muitos profissionais receosos em usar de tal ferramenta, 
mas o profissional da educação ainda detém a metodologia, o conduzir 
eficazmente a aula para que esse aluno que conhece seja um auxiliar na 
facilitação do andamento da aula ou sequência de aulas.

Demo (2005) afirma que a atualização permanente fará parte da 
vida das pessoas e o profissional professor está diretamente ligado à “[...] 
qualidade da aprendizagem dos alunos”, que aprendem de acordo com a 
“[...] habilidade de aprender dos professores” (FOSCH, 2010)

2.3 AS TICS E OS PROGRAMAS DO GOVERNO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

O Programa Mais Educação é um programa do governo federal, criado 
em 2007, com o objetivo de melhorar o ambiente escolar. A área de atuação 
do Programa tem o objetivo de atender “em caráter prioritário, as escolas 
que apresentam baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), situadas em capitais e regiões metropolitanas” (BRASIL, 2007).

Portanto, o Programa tem o objetivo “[...] de diminuir as desigualdades 
educacionais por meio da jornada escolar” (BRASIL, 2007). Os critérios 
adotados para definição do público-alvo são os que levam em conta a situação 
em que vivem os estudantes, a defasagem série/idade, estudantes das séries 
finais do Ensino Fundamental I (4º / 5º anos), devido à evasão e retenção, e 
os do final do Fundamental II, devido ao alto índice de abandono.

 Porém, cabe à escola definir quais e quantos alunos participarão das 
atividades. Na EMEF Dora Arnizaut Silvares, são atendidos 240 alunos, 
divididos em dois turnos. Os critérios principais utilizados para escolha dos 
alunos são: o atendimento de alunos que são beneficiados pelo programa 
Bolsa Família; e alunos que já estão em defasagem série/idade.

De acordo com o Projeto da escola, o Programa Mais Educação 
funciona na escola como “[...] mais um instrumento de interatividade com 
os alunos e suas famílias no ambiente escolar” (EMEF, 2012, p. 18), que 
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além de cumprir com as determinações do Programa Mais Educação, do 
Governo Federal, pretende “[...] elevar o índice de aprendizagem e domínio 
do conhecimento, além de desafiar a curiosidade e estimular a criatividade 
dos educandos” (EMEF, 2012, p. 18).

O projeto aplicado é o Cultura Digita, que inclui: Rádio Escolar, Jornal 
Escolar, Software Educacional, Tecnologia da Alfabetização e Leitura.

3 METODOLOGIA

A pesquisa, quanto aos objetivos, caracteriza-se como pesquisa 
descritiva pois utiliza um questionário, que “[...] é uma técnica padronizada 
de coleta de dados” (RAPCHAN, 2009). O método principal, a ser empregado 
nesta pesquisa, será o hipotético-dedutivo (KAPLAN, 1972 apud Gil 1999). 
Além do questionário, foram realizados levantamento bibliográfico e 
pesquisa de campo (GIL, 1999). Nos itens a seguir, serão descritas as etapas 
da metodologia adotada no Projeto ObservaIE-ES e neste trabalho.

Para descobrir a quantidade de escolas municipais de ensino fundamental 
na microrregião nordeste e nas demais regiões do Espírito Santo, neste trabalho, 
foram utilizadas as seguintes ferramentas: busca dos dados do censo 2011 
no site da SEDU, busca nos sites das prefeituras, conferência com a listagem 
da SEDU, comparação com as listagens das prefeituras, resultando em uma 
planilha que contém a quantidade de escolas de todas as microrregiões. 

O instrumento questionário é um instrumento de pesquisa em que se 
pretende conhecer como é o uso do laboratório de informática nas escolas e qual 
a visão que os gestores de laboratório têm do uso desse recurso. Para a coleta de 
dados, a metodologia do Projeto ObservaIE-ES é a de entrar em contato com as 
escolas municipais do estado do Espírito Santo por meio de e-mails, telefones 
e contato pessoal, explicar o intuito do projeto, enviar o link do questionário, e 
solicitar que respondam ao questionário proposto na pesquisa.

Nesse artigo, a análise do questionário respondido será feita apenas 
na EMEF Dora Arnizaut Silvares, que está localizada no município de 
São Mateus. Nessa escola, foram observados o planejamento da aula, a 
preparação do laboratório e a execução da aula. Na visita, o procedimento 
foi: pedir autorização da diretora da unidade escolar, entrar em contato com 
o professor e observar a atuação deste no laboratório.
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4 RESULTADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DO 
QUESTIONÁRIO NA ESCOLA EMEF DORA ARNIZAUT 
SILVARES

O primeiro resultado obtido foi o levantamento da quantidade de 
escolas de ensino fundamental no Espírito Santo, separadas por microrregião 
(Tabela 1). Essa tabela, elaborada a partir de pesquisa no site da SEDU e nos 
sites das prefeituras municipais do Espírito Santo, mostra que, embora a 
média seja de aproximadamente 245 escolas por microrregião, a quantidade 
efetiva varia bastante entre as microrregiões. 

Tabela 1 - Quantidade de escolas municipais no ES, separada pelas 10 
microrregião do Estado do Espírito Santo (1 parte)

Metropolitana - 1 Escolas

Cariacica 98

Fundão 13

Guarapari 58

Serra: 114

Viana 44

Vila Velha 91

Vitoria 98

TOTAL 516

Sudoeste Serrana - 3 Escolas

Afonso Claudio 37

Brejetuba 15

Conceição do Castelo 13

Domingos Martins 50

Laranja da terra 19

Marechal Floriano 17

Venda Nova do Imigrante 12

TOTAL 163

Central-Serrana - 2 Escolas

Itaguaçu 15

Itarana 12

Santa Leopoldina 30

Santa Maria de Jetibá 50

Santa Teresa 21

TOTAL 128

Litoral Sul - 4 Escolas

Alfredo Chaves 42

Anchieta 43

Iconha 17

Itapemirim 42

Marataizes 35

Piuma 15

Presidente Kennedy 21

Rio Novo do Sul 12

TOTAL 227
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Tabela 1 - Quantidade de escolas municipais no ES, separada pelas 10 
microrregião do Estado do Espírito Santo (2 parte)

Central Sul - 5 Escolas

Apiaca 9

Atílio Vivacqua 12

Cachoeiro de Itapemirim 91

Castelo 28

Jerônimo Monteiro 14

Mimoso do sul 34

Muqui 21

Vargem Alta 31

TOTAL 240

Rio Doce - 7 Escolas

Aracruz 53

Ibiracu 11

João Neiva 13

Linhares 77

Rio Bananal 38

Sooretama 17

TOTAL 209

Caparaó - 6 Escolas

Alegre 42

Bom Jesus do Norte 10

Divino São Lourenço 11

Dores do Rio Preto 7

Guacui 20

Ibatiba 13

Ibitirama 10

Irupi 12

Iuna 27

Muniz Freire 31

São Jose do Calçado 16

TOTAL 199

Centro-Oeste - 8 Escolas

Alto Rio Novo 14

Baixo Guandu 29

Colatina 89

Governador Lindenberg 24

Marilandia 24

Pancas 57

São Domingos do Norte 22

São Gabriel da Palha 20

São Roque do Canaa 7

Vila Valerio 19

TOTAL 305
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Tabela 1 - Quantidade de escolas municipais no ES, separada pelas 10 
microrregião do Estado do Espírito Santo (3 parte)

Fonte: As autoras (2013) 

Os questionários foram enviados para as escolas da microrregião Nordeste 
por meio de endereços de e-mails que foram encontrados nos sites das respectivas 
prefeituras e no site da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo – SEDU.

Os questionários foram enviados para as escolas da microrregião 
Nordeste, de acordo com o contexto do Projeto ObservaIE-ES. Contudo, 
a análise retratada neste artigo é somente na escola escolhida, EMEF Dora 
Arnizaut Silvares, na qual também foi realizada a observação da utilização do 
laboratório de informática educativa (LIED).

Algumas das respostas mais relevantes do questionário respondido pela 
estagiária do LIED foram as que se referem aos softwares disponíveis. Na 
escola, o sistema operacional é livre bem como todos os aplicativos, inclusive 
os jogos educativos. O número total de máquinas é 28. Foi respondido que a 
média é um computador por aluno para utilizar. Na visita, ao assistir à aula 
com os alunos do Programa Mais Educação, foi observado que alguns alunos 
estavam juntos para realizarem as tarefas. A estagiária disse que é porque 
alguns computadores estavam com defeito, aguardando manutenção.

Nordeste - 9 Escolas

Boa Esperança 11

Conceição da Barra 33

Jaguaré 41

Montanha 16

Mucurici 8

Pedro Canário 10

Pinheiros 26

Ponto Belo 8

São Mateus 106

TOTAL 259

Noroeste - 10 Escolas

Água Doce do Norte 47

Águia Branca 12

Barra de São Francisco 34

Ecoporanga 33

Matenópolis 20

Nova Venécia 58

Vila Pavão 25

TOTAL 229

TOTAL DE ESCOLAS 2453
MÉDIA DE ESCOLAS POR REGIÃO 245,3
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5 OBSERVAÇÃO E ENTREVISTA COM PROFESSORES 
QUE ATUAM COM AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO: O COMPUTADOR FERRAMENTA

A tecnologia precisa estar a serviço da educação. Aula informatizada 
é bem mais do que colocar os alunos em frente ao computador, dizer-
lhes palavras-chaves para pesquisa e exigir algo escrito ou apresentado na 
conclusão. A aula começa na sala de aula, surge da necessidade de se obter 
mais informação, de formular novas hipóteses, de construir conhecimento. 
Para atingir tal objetivo, é necessária boa formação, envolvimento e 
atualização constante. (POLATO, 2009)

Não se trata aqui de dizer qual a forma correta de utilizar o computador. 
Toda forma é correta desde que propicie a real aprendizagem do aluno e lhe 
possibilite construir conhecimento. Papert (1994) afirma essa evidência ao 
garantir que a escola deve usar o computador “[...] como uma parte integral 
do processo de desenvolvimento coerente” (PAPERT, 1994, p. 43). Portanto, 
não são os pesquisadores que irão dizer como usar essa ferramenta e sim a 
escola, que o tornará parte do processo à medida que dele necessite e tenha 
disponibilidade de inovar (FOSCH, 2010).

5.1 VISITA AO LIED: USO POR ALUNOS EM HORÁRIO DE 
AULA REGULAR

É possível ocorrer mudanças na forma de lidar com a Informática na 
Educação sem passar por devidas formações e ter entusiasmo para isso? Em 
2010, foi realizado trabalho de observação e coparticipação da pesquisadora 
com uma professora que atua na escola alvo desta pesquisa (FOSCH, 2010). 
A professora não tinha formação específica, porém tinha entusiasmo para 
atuar frente às novas tecnologias e se declarava fascinada pelo uso do 
computador na educação.

Na observação, realizada no ano de 2012, no mês de novembro, no 
LIED, notou-se que a professora ainda apresenta as mesmas dificuldades 
de manuseio da ferramenta computador e, ao questioná-la se conseguiu 
terminar a formação para atuar com tecnologias, ela disse que terminou 
uma formação, mas que “não aprendeu muita coisa, não”. Tentou até iniciar 
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outra, mas percebeu que “não leva jeito” e que, já que os alunos sabem tanta 
coisa, ela não precisa ficar tentando colocar algo na cabeça, que não entra. 

De acordo com a professora, os alunos deste ano estão mais “evoluídos” 
que os alunos de 2010, que eram mais dependentes – isso também foi notado 
na observação – e precisavam de auxilio em tudo: abrir um documento, 
salvar, fazer a correção com uso do corretor do editor de textos. Os alunos 
de 2012 estão mais aptos a se integrar à tecnologia, e é perceptível que o 
computador faz parte da vida da maioria dos alunos.

O trabalho realizado pela professora foi a digitação de poemas produzidos 
em sala de aula – produção em grupo de até três alunos. Esses poemas, de 
acordo com a professora, foram corrigidos em sala de aula e os alunos foram 
levados ao LIED para digitá-los, porque faz parte de um projeto da Secretaria 
Municipal de Educação de criar um livro com poemas dos 5º anos de todo as 
escolas do município. A professora disse que a tarefa de o próprio aluno digitar 
é importante, pois, ao receber o livro, o aluno vai ver que ele mesmo digitou seu 
texto e vai se sentir parte da produção do livro.

A professora relatou a dificuldade de utilizar o LIED devido à matriz de 
competências e habilidades do sistema de ensino municipal não contemplar 
o uso de tecnologias, e não especificar como e onde utilizar. A coordenação 
pedagógica “diz que tem que usar, mas não diz como usar”, disse a professora.

A responsável pelo LIED relatou que as aulas são, geralmente, desta 
forma: os professores utilizam os editores de texto para digitação ou os 
editores de apresentação, em que os alunos pesquisam na internet ou até 
mesmo em livro ou algum material fotocopiado e produzem a apresentação; 
apenas sai do papel e vai para a tela do computador. Alguns também fazem 
uso de jogos, mais os professores que trabalham com alunos menores – 
1º até o 3º ano. E, no decorrer da produção do trabalho que estiverem 
fazendo, caso terminem antes do horário previsto – como aconteceu com 
a aula da professora observada, em que alguns alunos terminaram antes 
do tempo e ficaram jogando no computador ou acessando a internet de 
forma livre – apesar de alguns sites (redes sociais, principalmente) serem 
bloqueados para uso dos alunos.

Na aula observada, a turma tem um aluno com necessidades educativas 
especiais. Ele não digitou seu poema – os poemas foram produzidos em 
grupo de até três alunos -, porém ficou utilizando um jogo sobre planetas, que 
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chamou muito a atenção do aluno, que, segundo a professora, não consegue se 
concentrar nas atividades em sala de aula e na digitação do texto em si.

Inserir a informática na educação não tem se mostrado uma tarefa 
fácil, pois não se trata apenas de colocar o aluno para digitar um texto em 
editor de texto, ou produzir uma apresentação, em editores para esse fim; 
isso ele já faz com papel, lápis, caneta e outros. O computador precisa estar a 
serviço da educação, mostrar ao aluno alguma finalidade além dessas que ele 
aprenderia em um curso de informática. Valente (1993) citado por Oliveira 
afirma que: “[...] o professor deve propiciar, na interação aluno-computador, 
condições favoráveis para a construção do conhecimento” (1997, p. 144).

5.2 VISITA AO LIED: USO NO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO

O LIED é utilizado pelos alunos da escola durante as práticas de 
atividades do Programa Mais Educação, em horário de contraturno. Pela 
manhã, de 09h às 11h e à tarde, de 13h as 15h. Durante esses horários, não 
há atendimento de turmas com aulas regulares. No dia analisado, no mês 
de novembro de 2012 foram observadas duas turmas de alunos: uma turma 
estava utilizando o editor de textos para digitar um texto produzido em 
atividade anterior e a outra turma realizou atividades livres – jogos, acesso 
à internet, exibição de vídeos.

Com relação à turma que estava digitando texto, foi perguntado 
à monitora o que seria feito dos textos digitados. Ela disse que os alunos 
salvam os textos no computador e ficam nele armazenados. Foi perguntado 
também se todos já sabem realizar essa ação de salvar arquivos. Ela disse 
que sim, porém observou-se que alguns alunos tiveram dificuldade e 
até mesmo disseram que não sabiam o que fazer para salvar o arquivo. 
Observou-se também que, dos 15 presentes, pelo menos, sete não cumpriram 
integralmente a tarefa de digitar o texto. A monitora que os acompanha não 
realizou cobranças no que se refere a isso.

Com relação à turma que ficou em aula livre, a monitora justificou 
dizendo que estava havendo ensaios para o dia de ação de graças na escola 
e, por esse motivo, teve que trocar de turma. Em um momento anterior, ela 
havia afirmado que os alunos fariam uma pesquisa para o dia de ação de 
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graças e, com essa pesquisa, apresentações em slides. Mas não ocorreu, pois 
houve a necessidade de atender a uma turma que não estava no planejamento. 

A monitora disse - e foi confirmado pela estagiária que trabalha no 
LIED – que as tarefas realizadas são para que os alunos tenham domínio 
dos recursos do computador: edição de textos, edição de apresentações 
eletrônicas, acesso e pesquisa na internet e que a maioria dos alunos já faz 
isso de forma satisfatória. Lendo os registros de atividades desenvolvidas que 
foram disponibilizados, verificou-se que as tarefas realizadas estão dentro 
deste contexto: digitação de textos, uso de planilhas, uso de apresentações 
eletrônicas, a maioria dentro do contexto de datas comemorativas e temas 
transversais. De acordo com os registros, os alunos produzem as atividades, 
principalmente em apresentações eletrônicas, e as apresentam aos colegas.

Ao analisar esses registros e assistir às aulas com o uso do computador, 
foi possível verificar que a escola possui bom aparato tecnológico, porém falta 
formação dos profissionais da educação para atuar com tal tecnologia. Demo 
(2005, p. 72) aponta para a necessidade de o professor “estudar, aprender, renovar-
se”, visto que o aluno atual está bem informado e preparado (FOSCH, 2010) e 
cheio de expectativas quanto à significação da educação para sua vida. E não se 
trata apenas de levar o aluno para usar o computador, sem uma metodologia 
adequada de uso dos recursos tecnológicos; professores necessitam ter, de acordo 
com Papert a habilidade de se beneficiarem da presença dos computadores na 
educação, “e de levarem este beneficio para seus alunos” (1994, p. 70).

A justificativa apresentada pela professora, da necessidade de o aluno 
digitar o próprio texto para sentir que faz parte do produto final – um livro 
com poemas sobre o Bullying –, é válida como parte inicial da importância do 
computador, porém os educandos necessitam de mais do que isso: corrigir o 
próprio texto, fazer e refazer parágrafos, enfim, desenvolver a habilidade de 
autocrítica do próprio trabalho como forma de construção do conhecimento.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na microrregião Nordeste, há 259 escolas municipais de ensino 
fundamental. Dessas 259, duas responderam à pesquisa, e foi realizada 
análise de apenas uma escola. Ao analisar os dados obtidos a partir das 
respostas da EMEF Dora Arnizaut Silvares, percebeu-se que o estado de 
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conservação do LIED é bom e que a gestora de laboratório – neste caso das 
repostas, estagiária – considera que o laboratório é bem utilizado. 

Da entrevista e observação com a professora que utilizou o LIED, 
compreende-se que ela não tem pleno domínio da ferramenta computador, 
mas que procura desenvolver aulas no laboratório como forma de incentivar 
e motivar os alunos para aprender de forma inovadora. Em sua aula, foi 
percebida essa falta de domínio, porém ela obteve bom aproveitamento. 

No que se refere à observação realizada no uso do LIED por alunos 
com o Programa Mais Educação, notou-se que este funciona como um 
instrumento de ensinar o aluno a como utilizar o computador em si, 
confirmado pelos documentos lidos e analisados, disponíveis na escola. 
Mesmo tendo esse fim, a utilização propicia aos alunos o desenvolvimento 
de algumas atividades que são trabalhadas em sala de aula regular, o 
que mostra a importância de a escola estar integrada no que concerne às 
propostas curriculares e extracurriculares.

Ao elaborar esse artigo, foi possível refletir sobre os resultados 
encontrados e pautar-se em pesquisas que apontam para a necessidade do uso 
das tecnologias na escola, a formação adequada do profissional da educação 
e, ainda, a ampliação do ensino para além da sala de aula. Cabe, ainda, uma 
análise mais aprofundada, tendo como base as respostas e observações 
realizadas nesta escola e ainda das demais escolas da microrregião Nordeste, 
sugerindo-se a realização de trabalhos futuros nesse sentido. 
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RESUMO

Este trabalho discute a formação de professores e profissionais da 
área de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) que atuam em 
Laboratórios de Informática Educativa (LIED) na região Noroeste do Estado. 
A metodologia aplicada foi a quali-quantitativa e descritiva. Para a coleta 
dos dados, foram enviados questionários para todas as escolas municipais 
da regional com o link de acesso, como também foram realizadas visitas 
in loco. Foram feitas observações quanto aos fatores tecnológicos utilizados 
pelos professores atuantes, os recursos midiáticos utilizados e a estrutura 
dos laboratórios de informática educativa. Ao analisar o uso da informática 
nas escolas foram apontadas as evidências observadas com base nos sete 
parâmetros da qualidade na educação. 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação, informática 
na educação, recursos tecnológicos, Laboratório de Informática Educativa. 

ABSTRACT

This paper discusses the education of teachers and professionals from 
the Information and Communication Technologies (ICTs) field that work in 
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on Educational Computer Laboratories (ECLs) in the northwestern part of 
the state. Qualitative and quantitative and descriptive. For data collection, 
questionnaires were sent to all municipal schools within the region with 
the access link, and site visits were conducted as well as. Observations were 
made regarding technological factors used by the working teachers, the media 
resources used and structure of educational computer labs. When analyzing 
the use of computers in schools the evidence observedwas identified based on  
the seven parameters of quality in education.

Keywords: Information Technology and Communication, computers in 
education, technological resources, Educational Computer Lab. 

1 INTRODUÇÃO

O projeto Observatório da Informática na Educação fez a divisão do 
estado do Espírito Santo em 10 microrregiões, seguindo a nova divisão 
do Estado, divulgado pela jornalista Rita Bridi no Jornal “A Gazeta”, em 
04/01/2012. Cada aluno que aderiu ao projeto ficou responsável por realizar 
a coleta dos dados de uma microrregião, apresentar a realidade local do uso 
da informática educativa por meio de pesquisas e refletir sobre os seguintes 
questionamentos: Qual a realidade do uso da informática na educação 
nas escolas públicas do Espírito Santo? Como estão sendo realizadas as 
formações inicias e contínuas dos profissionais de educação que lidam com 
as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs)?

A pesquisa apresentada a seguir relata o mapeamento da informática 
educativa na região Noroeste do Estado do Espírito Santo, abrangendo os 
municípios de Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, 
Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia e Vila Pavão. Foram feitas 
investigações a respeito da experiência de professores que atuam em escolas 
municipais de ensino fundamental I e II na região citada, em relação ao uso 
de Tecnologias da Informação e Comunicação e sobre a relevância do uso 
de recursos tecnológicos e midiáticos nas escolas em que atuam. Também 
foram feitas observações a respeito dos cursos e formações que recebem 
para o uso efetivo das TICs. Foram coletados relatos de responsáveis por 
Laboratórios de Informática Educativa – LIEDs – por meio de questionários 
e de visitas in loco para observação e análise da realidade local.
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Durante esse trabalho será abordado como as TICs, aliadas a educação, 
favorecem a docência digital e a aprendizagem dos alunos. Por meio de 
dados referentes à análise da Tecnologia da Informação e Comunicação 
nas escolas públicas municipais serão apresentadas evidências da qualidade 
na educação das escolas municipais do Espírito Santo, com base nos sete 
parâmetros da qualidade adotados pelo Ministério da Educação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A utilização de TICs na educação estimula o pensamento criativo e 
muito pode auxiliar no desenvolvimento das crianças e adolescentes em 
seu aprendizado de vida cotidiana e em seu aprendizado curricular. Muitos 
professores acreditam erroneamente que o uso das TICs na escola pode 
afetar a capacidade de concentração do aluno, fazendo com que a aula fuja 
do seu propósito e do seu foco. Realmente, há esta possibilidade. Segundo 
Moran (1997), diante de tantos sites disponíveis na internet, o estudante 
fica com dificuldade de escolher qual oferece mais propostas positivas e 
desafiadoras. Sendo assim, cabe ao professor analisar as propostas mais 
adequadas e articular possibilidades de manter o foco dos alunos.

O aprendizado difere para cada indivíduo, pois ele carrega consigo as 
experiências pessoais que podem auxiliar a sua capacidade de raciocínio. 
Segundo Vygotsky (1991, p.55-56), o aprendizado é mais do que a conquista 
da habilidade de pensar, ou seja, o homem precisa desenvolver o hábito 
de raciocinar em diferentes contextos. Segundo ele, o hábito de raciocinar 
é muito importante para que o homem/aluno tenha a capacidade de 
pensar em várias coisas e para desenvolver várias habilidades. A partir do 
desenvolvimento das suas habilidades o aluno vai desenvolvendo as suas 
descobertas e amplia os conhecimentos adquiridos.

Segundo Misukami (1986), o ensino tradicional consiste em repassar 
aos aprendizes as informações de forma similar a todos os alunos. A 
informática aplicada à educação deve propiciar ao aluno experiências 
que possam auxiliá-lo a solucionar novas experiências, gratificantes e 
relevantes à sua vida social. Com o uso das TICs na escola o aprendiz pode 
desenvolver suas habilidades por meio de simuladores e outros recursos 
que o possibilitam a desenvolver a aprendizagem adquirida na sala de aula, 
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solucionando situações diferentes das que lhe foram ensinadas na escola 
e diferente das situações padronizadas. Além disso, é importante pensar 
que o indivíduo carrega consigo as experiências vividas dentro e fora da 
escola. Sendo assim, é inconcebível avaliar a vida escolar do aluno sem 
correlacioná-la às experiências vividas na sociedade, pois essas experiências 
se completam e se inter-relacionam. 

2.1 INTERATIVIDADE 

Desde o ensino pré-escolar são oferecidas possibilidades aos alunos de 
estarem conectados às tecnologias disponíveis na sua escola e presentes na 
sua realidade. Eles, geralmente, se sentem motivados e animados com as 
novidades. A televisão e o som são recursos muito utilizados na educação 
infantil, onde as crianças ouvem músicas e assistem DVDs. Embora 
pequenos, já têm contato com meios tecnológicos e aprendem muito cedo a 
manipulá-los. Os alunos aceitam e interagem muito bem com os dispositivos 
tecnológicos que lhes são apresentados.

Os estudantes chegam ao ensino fundamental com vontade de descobrir 
novas tecnologias, assim, a televisão e o som já não bastam. A partir do 
contato com o computador e a internet eles passam a manter contato, 
também, com diversos recursos que podem auxiliar a sua aprendizagem, 
desde que o professor faça bom uso desses recursos. Alunos com necessidades 
educacionais diferenciadas, também, são beneficiados pelo uso das TICs na 
escola, por meio do uso de tecnologias assistivas, com a utilização de diversos 
recursos como as lentes de aumento para baixa visão ou a colmeia de acrílico3

13 

para alunos com dificuldades na coordenação motora.
O professor pode interagir com seus alunos usando a internet e seus 

recursos a partir de sites pessoais, blogs, redes sociais, entre outros. Segundo 
Recuero (2005), a interação representa sempre um processo comunicacional, 
onde há a comunicação de indivíduos e seus pares no ciberespaço. Ela 

3 Colmeia de acrílico é um recurso tecnológico muito utilizado em centros de atendimento 
educacionais especializados que auxilia alunos com deficiência motora a digitarem, pois 
consiste em uma placa de acrílico para ser acoplada ao teclado e que possui furos onde 
os dedos são introduzidos um a um. Assim, os alunos com deficiências motoras digitam 
sem que haja interferência dos outros dedos ou do restante da mão.
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acrescenta que a interatividade é a interação mediada pelo computador onde 
podem ocorrer a interação mútua e a interação reativa. Quando todos os 
participantes da comunicação participam ativamente do processo e ambos se 
inter-relacionam ocorre a interação mútua, porque eles participam de forma 
cooperada, com afeição, pela comunicação participam ativamente do processo 
e ambos se inter-relacionam ocorre a interação mútua, porque eles participam 
de forma cooperada e com afeição pelo receptor e pelo emissor e estes não 
têm papéis fixos: um dia você pode ser o emissor e no outro dia o receptor. A 
interação reativa é o processo de comunicação virtual onde houve um estímulo 
para a comunicação se efetivar, esse é um tipo muito usado em marketing pelas 
empresas para a comunicação em massa na emissão de propaganda.

Para melhorar a interação entre as pessoas, várias invenções foram 
fundamentais no processo de evolução das TICs.

O correio, o telefone, a imprensa, as editoras, as 
rádios, as inúmeras cadeias de televisão formam 
a partir de agora a extremidade imperfeita, os 
apêndices parciais e sempre diferentes de um espaço 
de interconexão aberto, animado por comunicações 
transversais, caótico, turbilhonante, fractal, movido 
por processos magmáticos de inteligência coletiva. 
(LEVY, 1998, p. 118)

Levy (1998) discursa sobre a passagem das culturas orais para a escrita, 
e o contexto impessoal da interação midiática, que ignora a individualidade 
do leitor, onde ocorre a interação reativa ou comunicação em massa. A 
interação entre professores e alunos não pode ser do tipo reativa, porque a 
interação reativa é impessoal e esse tipo de comunicação virtual só ocorre 
porque ela teve um estímulo inicial e a resposta à tentativa de comunicação 
pode desestimular uma futura tentativa de interação.

2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

O uso da informática na educação possibilita que o professor contemple 
em seus planos de aula diferentes mídias. Com o auxílio do computador 
vários recursos podem ser utilizados como estímulo ao pensamento criativo 
e a aprendizagem significativa.
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O computador, aliado à educação, não pode ser mais visto apenas 
como um recurso didático, porque se espera que ele atue no cognitivo do 
aluno fazendo adquirir novos conhecimentos a partir da própria interação 
do usuário/aluno com o computador.

Segundo dados da International Society for Technology in Education 
(ISTE) publicados na Revista Nova Escola em outubro de 2012, o aluno 
deve desenvolver as habilidades de: criatividade, colaboração, organização 
de informações, resolução de problemas, cidadania digital e o uso efetivo da 
tecnologia. Essas habilidades são desenvolvidas a partir do uso de processos 
inovadores, com o foco na qualidade da educação e no uso de recursos 
tecnológicos pedagógicos. Nesse novo paradigma da educação, o professor 
passa a ser um mediador do conhecimento, e a interação entre o aprendiz com 
outros colegas e com o computador passa a ser feita de maneira colaborativa. 

2.3 AS TICS E OS PROGRAMAS DO GOVERNO

A informática nas escolas públicas vem ganhando maior atenção do 
governo e de ações e projetos que incentivem o seu uso, porém o seu uso 
nem sempre corresponde à realidade local. A seguir, serão abordados os 
programas do governo de incentivo ao uso das Tecnologias da Informação 
e Comunicação mais conhecidos e que têm uma boa aceitação no meio 
educacional: PROINFO e UCA.

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) é um 
programa do governo federal criado em 1997 para incentivar o uso do 
computador e de recursos digitais nas escolas públicas. O programa funciona 
renovando o laboratório de escolas que já possuem – upgrade – e fornecendo 
laboratórios de informática às escolas públicas estaduais e municipais que, 
ainda, não possuem. Para poder receber o benefício, a escola precisa ter 
mais de 30 alunos, ter rede de energia elétrica adequada. 

O PROINFO fornece os recursos tecnológicos, como computadores, 
lousas digitais, classmates e projetores de imagens. A infraestrutura 
denominada pelo Projeto de Condições Estruturais deve ser fornecida pela 
escola/município que aderir ao programa. A escola precisa estar pronta para 
que a entrega do laboratório seja efetivada, ou seja, deve possuir grades nas 
janelas e portas, a fim de garantir a segurança dos equipamentos, além de 
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fiação elétrica e aterramentos adequados e os recursos para este fim devem 
ser fornecidos pela própria escola ou pelo município. 

Os critérios para seleção das escolas que receberão o upgrade são 
baseados em dados do censo escolar e das notas do Índice da Educação 
Básica (IDEB), tendo prioridade às escolas com esse índice mais baixo. 
Professores, gestores da escola e do laboratório de informática podem se 
inscrever para os cursos que são oferecidos anualmente pelo PROINFO, para 
que eles possam usar pedagogicamente a tecnologia em favor da inclusão e 
socialização digital. Os cursos oferecidos para a regional noroeste do Estado 
são acessados por meio da plataforma e-Proinfo, o ambiente virtual de 
aprendizagem oficial do programa, que são: Introdução à Educação Digital, 
de 40 horas e Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as 
TICs, de 100 horas. Os cursos são orientados pelo NTE e contam com 
momentos presenciais e à distância e diversas outras formas de ensino.

Já o UCA é um programa inovador do governo que disponibiliza um 
computador portátil – classmate (computador portátil) – para cada aluno 
e professor das escolas distritais, municipais, estaduais, federais e para 
escolas sem fins lucrativos que forem cadastradas previamente, analisadas 
e aprovadas pelo projeto. O programa, também, disponibiliza softwares, 
suporte e assistência técnica. O classmate deve ser exclusivamente para a 
utilização de alunos e professores das escolas beneficiadas pelo programa. 

Quando um professor de uma escola beneficiada pelo programa UCA 
planeja aulas com o uso do computador, eles podem usufruir desse benefício 
fazendo as atividades que envolvam mídias eletrônicas, realizando pesquisas 
na internet, participando de simulações/jogos, assistindo a vídeoaulas dentre 
outros, cada um com o seu computador portátil. Esse é um programa que 
muitos acreditavam estar longe da nossa realidade, mas hoje está sendo possível. 

No Estado do Espírito Santo, 19 escolas foram beneficiadas pelo projeto 
UCA. No site oficial do programa, duas escolas situadas no Espírito Santo, 
na região noroeste estão cadastradas no programa, mas durante a visita de 
campo somente uma foi identificada e fica situada em um aglomerado rural 
no município de Nova Venécia. A outra escola cadastrada é o Núcleo de 
Tecnologia Educacional – NTE – e não recebeu o benefício. 

No Espírito Santo, o projeto abrangeu 202 professores e 3394 alunos, 
sendo que na regional noroeste o projeto atendeu a 16 professores e a 247 
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alunos na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Francisco Secchin. O classmate educacional fica identificado com o nome 
do aluno e armazenado na escola. O espaço para ser feito o uso do classmate 
pode ser o LIED, local onde os computadores ficam armazenados e onde 
fica o roteador. O computador, também, pode ser usado na própria sala de 
aula, desde que seja com a supervisão do professor. Caso a atividade seja 
feita na internet, eles também podem usar outros espaços da escola, pois 
os computadores têm wireless e a escola, pelo roteador, libera o acesso à 
internet sem fio para uso dos classmates.

A escola beneficiada pelo programa UCA que está situada na regional 
noroeste, visando construir nos alunos o senso de usar a internet com 
liberdade e responsabilidade, estuda a possibilidade do uso do classmate 
para atividades em casa.

3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A metodologia aplicada nesse trabalho constitui em uma pesquisa 
quali-quantitativa e descritiva. Foi realizada com base nos questionários 
pré-definidos por uma equipe de professores do Instituto Federal do 
Espírito Santo – IFES, participantes do projeto Observatório da Informática 
na Educação. Para o desenvolvimento dos questionários foi utilizada a 
ferramenta Google Docs. Os questionários abordam perguntas abertas 
e fechadas com o intuito de conhecer as estratégias dos professores que 
utilizam tecnologias em suas práticas docentes.

A partir da lista fornecida pela Secretaria Estadual de Educação do 
Estado do Espírito Santo foi feito contato com as escolas da região noroeste 
via e-mail. No e-mail enviado havia o link para o acesso a dois formulários 
online distintos do Google Docs, um formulário era para professores atuantes 
no ensino fundamental I e II, o outro formulário era para ser respondido 
pelos responsáveis pelos LIEDs das escolas. As perguntas dos questionários 
focavam no uso de tecnologias pedagógicas e em sua utilização. 

O acompanhamento das respostas era feito a partir de uma planilha 
do Google Drive que permitia a visualização das respostas dos entrevistados. 
Mesmo com muita insistência, as respostas não estavam surgindo. Sem 
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respostas, foi feito contato por meio de telefone e mesmo assim, o reenvio 
de respostas foi muito menor do que o esperado. Sem muito retorno dos 
questionários, a cidade de Nova Venécia foi visitada, por ser a mais populosa 
da região noroeste do Estado e com o maior número de profissionais ligados 
à educação, segundo os dados do IBGE, e enviei o convite impresso para 
todas as escolas municipais, pois algumas escolas não possuíam e-mail. 

Alguns convites das escolas rurais foram entregues pessoalmente 
aos professores, que eu estava conhecendo e os outros foram entregues 
pela secretaria municipal de educação. Os convites das escolas urbanas 
foram entregues aos diretores durante uma reunião de rotina no Núcleo de 
Tecnologia Educacional Municipal - NTM –. 

Os municípios retratados e observados pelo projeto foram: Água Doce do 
Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis, Nova 
Venécia e Vila Pavão situados na região noroeste do estado do Espírito Santo. A 
partir da análise dos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE - foi construída a Tabela 1, onde se podem comparar os dados 
populacionais: quantidade total de moradores, renda média dos trabalhadores e 
escolaridade das pessoas moradoras das cidades pesquisadas.

Os dados referentes à Tabela 1 baseiam-se em dados fornecidos pelo 
IBGE, obtidos no censo 2010. Para construção da tabela e para inserção 
dos dados referentes a rendimento – renda média da população, foram 
observados o rendimento médio mensal de todas as pessoas com mais de 
10 anos ocupados na semana de referência - 25 a 31 de julho de 2010. Foram 
considerados: profissionais da educação, pessoas com mais de 10 anos que 
tinham a ocupação principal na área da educação.

Tabela 1 - Dados Populacionais dos Municípios Retratados (parte 1)

Município
População 

Total do 
Município

Renda Média 
da População 

(R$)

Quantidade de 
Profissionais da 

Educação

Água Doce do Norte 11.771 655,67 289
Águia Branca 9.519 803,13 212
Barra de São Francisco 40.649 857,91 933
Ecoporanga 23.212 686,95 493
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Tabela 1 - Dados Populacionais dos Municípios Retratados (parte 2)

Município
População 

Total do 
Município

Renda Média 
da População 

(R$)

Quantidade de 
Profissionais da 

Educação

Mantenópolis 13.612 720,04 265
Nova Venécia 46.031 942,55 1165
Vila Pavão 8.672 701,88 148

Fonte: IBGE, CENSO 2010

A diversidade encontrada na região noroeste do ES reflete a diversidade 
encontrada nas salas de aula das escolas públicas municipais da região 
noroeste do Espírito Santo, o que impossibilita o repasse de informações 
genéricas (MISUKAMI, 1986) pelo professor, pois são grandes as diferenças 
sociais e culturais entre as escolas observadas neste projeto.

Apesar dos municípios serem muito próximos um do outro, podemos 
analisar grandes diferenças econômicas e sociais entre eles. Por exemplo, 
a quantidade geral de moradores de Água Doce do Norte (11.771), Águia 
Branca (9.519), Mantenópolis (13.612) e Vila Pavão (8.672) juntas é menor que 
a população geral de Nova Venécia (46.031), o que reflete na desigualdade de 
recursos do Governo que são repassados aos municípios por meio do Índice de 
Participação dos Municípios -  IPM –. Os municípios, também, recebem verbas 
referentes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) com base em cálculos populacionais.

Ainda, segundo os dados apresentados, há grande diferença entre o salário 
médio das cidades observadas variando de R$ 942,55 a R$ 655,67 (Quadro 1).

Quadro 1 - Quantidade de Escolas Municipais de Ensino Fundamental I e II por 
Município (parte 1) 

Município  Campo Cidade Total
Água Doce do Norte 7 8 15
Águia Branca 10 2 12
Barra de São Francisco 15 19 34
Ecoporanga 22 11 33
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Quadro 1 - Quantidade de Escolas Municipais de Ensino Fundamental I e II por 
Município (parte 2)

Município  Campo Cidade Total
Mantenópolis 14 6 20
Nova Venécia 38 20 58
Vila Pavão 23 2 25
Total 129 68 197

Fonte: Secretaria de Estado da Educação, 2011

As escolas do campo observadas no Quadro 1, em sua maioria, são 
pluridocentes, pois atendem a mais de uma série por turma e não possuem 
laboratório de informática. As escolas rurais que possuem LIED atendem a 
alunos de aglomerados rurais, pois o governo só disponibiliza laboratórios 
de informática para escolas com mais de 30 alunos. Em contrapartida, 
não foram identificadas escolas de ensino fundamental I e II urbanas sem 
laboratório de informática.

Os sujeitos envolvidos na pesquisa são: os Núcleos de Tecnologia 
Educacionais Regionais e Municipais: NTE e NTM; Laboratórios de 
Informática Educativa das escolas municipais das cidades representadas 
pelo projeto - LIED; professores; e responsáveis pelos LIEDs.

A coleta dos dados para a pesquisa na região noroeste do Estado do 
Espírito Santo foi realizada de duas formas: por meio de questionários 
online, em que o convite de participação para a pesquisa foi enviado às 
escolas, por meio de contato telefônico e e-mail e por meio de pesquisa in 
loco.  A coleta dos dados por meio do questionário online foi realizada no 
período de novembro de 2012 a fevereiro de 2013 por meio de dois links 
distintos: um para professores e o outro para os responsáveis pelos LIEDs. 

Quatro questionários foram respondidos pela ferramenta online. 
Durante a observação in loco foram visitados o Núcleo de Tecnologia 
Educacional de Nova Venécia e o Núcleo de Tecnologia Educacional 
Municipal, a Secretaria Municipal de Educação da mesma cidade e a escola 
UCA – Francisco Secchin. A pesquisa in loco foi realizada nos meses 
de novembro e dezembro de 2013, onde se pode comprovar os poucos 
questionários respondidos e foram feitas observações importantes pelas 
indagações a respeito da realidade local.
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4 EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS

A análise dos dados coletados foi feita com base na categorização dos 
instrumentos dos Indicadores da Qualidade na Educação (MEC, 2004). São 
eles: Ambiente Educativo; Prática pedagógica; Avaliação; Gestão escolar 
democrática; Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola; 
Ambiente físico escolar; Acesso, permanência e sucesso na escola.

4.1 AMBIENTE EDUCATIVO

O ambiente educativo das escolas estudadas difere muito e a tecnologia 
por elas utilizada é bastante diversificada. 

A maioria dos alunos de escolas públicas só tem acesso ao computador 
com fins educacionais na escola quando o professor prepara aulas no 
Laboratório de Informática Educativa (LIED) ou então em lan-houses, 
quando são propostas pesquisas para casa. Felizmente, segundo o resultado 
da pesquisa, as turmas vão ao LIED de uma a três vezes por semana, o que 
é um bom número. Redes sociais são muito utilizadas pelos estudantes em 
seu dia-a-dia quando acessam a internet. Sendo assim, elas podem se tornar 
um recurso valioso que o professor poderia utilizar com mais frequência 
em favor da aprendizagem. Porém, de acordo com os dados da pesquisa, os 
professores raramente utilizam redes sociais com seus alunos no LIED. 

O programa Um Computador por Aluno (UCA) é novo, o investimento 
é muito alto e não se sabe, ainda, se o investimento compensa. Se muitas 
escolas aderirem ao programa UCA há um problema que é a grande 
quantidade de lixo tecnológico que ele produzirá ao longo prazo, porque as 
tecnologias, em geral, ficam obsoletas muito rapidamente. 

A renda média dos trabalhadores é um fator que pode interferir nas 
condições dos estudantes em relação ao uso do computador e de inclusão 
digital. Como observamos, preliminarmente, há uma grande diferença 
entre a renda média dos trabalhadores das cidades envolvidas no projeto, 
então, o computador e o acesso à internet, ainda, são inacessíveis à família 
de todos os alunos das escolas pesquisadas. Procedimentos simples como 
o de iniciar um editor de texto e digitá-lo é feito com dificuldade, devido à 
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falta de coordenação motora ou da dificuldade de encontrar o programa, o 
que limita o verdadeiro potencial dos laboratórios de informática educativa. 

Nesse contexto, uma sugestão é que os laboratórios de informática 
educativa poderiam incluir, semanalmente, aulas de informática básica para 
os alunos que necessitam, a fim de otimizar o seu uso, e ensinar ao aluno 
comandos básicos para o uso do computador, pois quando o aluno é levado 
ao laboratório, ele só articula comandos pré-definidos pelo professor, pois 
sozinho, o aluno teria dificuldade em realizá-los. 

Professores com alunos que tenham algum tipo de necessidade 
educativa diferenciada não dispõem de planejamento específico para 
utilização das tecnologias que sejam acompanhados por um profissional 
capacitado na área, o que restringe o verdadeiro potencial de avanço do 
aluno. É importante que haja um acompanhamento do planejamento das 
aulas por um professor especialista em educação especial e inclusiva, onde 
ele indicará tecnologias assistivas apropriadas para o estudante e, mais 
importante, ele pode orientar a sua correta utilização.

Ao utilizarem outros ambientes da escola, em especial a sala de vídeo e o 
LIED, onde relataram usar com certa frequência, o professor pode integrar as 
diversas mídias disponíveis na escola para dar aulas mais atrativas, motivantes e 
cativantes, além de possibilitar ao aluno a sua socialização digital, possibilitando 
a igualdade de direitos entre os alunos com maior e menor poder aquisitivo e 
todos possam estar conectados ao mundo digital e aos seus benefícios.

4.2 PRÁTICA PEDAGÓGICA

A escola é um local de aproximação do jovem ao mercado de trabalho, 
onde ele está adquirindo características comportamentais e conhecimentos 
que serão à base da sua carreira profissional.

De acordo com Misukami (1986), o repasse de informações genéricas 
não oferece desafio aos alunos, pois eles são levados a apenas repetir as 
situações que forem idênticas às aprendidas na sala de aula, desse modo, 
não há o desenvolvimento das outras habilidades. Quando o aluno que não 
é desafiado constantemente a resolver situações diversas se encontra em 
uma situação complicada, diferente da que está acostumado a encontrar e a 
resolver, ele se sente desnorteado e não sabe qual rumo tomar. 
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O estudante precisa desenvolver várias habilidades e o professor pode 
estimular o desenvolvimento dessas habilidades usando as Tecnologias da 
Informação e Comunicação durante as aulas. Professores podem incluir em 
seus planejamentos problemas matemáticos disponíveis por meio de softwares 
e jogos online, onde os alunos agem a partir de situações interativas. A partir de 
tradutores virtuais, alunos podem fazer a tradução de textos em outros idiomas. 

A escola deve proporcionar ao estudante a vivência de realidades 
socialmente relevantes. A utilização de softwares simuladores da vida 
cotidiana é muito importante para a formação de consciência crítica. Em aula 
de ciências, com o uso de fazendas virtuais, as TICs estimulam a consciência 
ecológica, o que aproxima o estudante à sua realidade, no caso dos alunos 
das escolas rurais, ou possibilita a alunos da cidade a experiência da vida no 
campo. Sites de localização geográfica, também, podem ser explorados pelos 
professores durante as aulas, para estimular o senso de localização. 

Professores reclamam da lentidão da internet da escola, mas para aulas 
que contemplem o uso da internet o professor pode propor sites mais leves. 
Além disso, na construção de sites e blogs educacionais pessoais deve ser 
evitado o uso de muitos recursos visuais que possam sobrecarregar a página, 
tornando o seu carregamento mais demorado. A lentidão na resolução dos 
problemas e do reparo dos micros e demais recursos pela burocratização 
dos procedimentos é essencial para o bom andamento das aulas planejadas. 

O aluno que é constantemente estimulado pela utilização das TICs 
a adquirir novas descobertas e conhecimentos pode adquirir, na sua vida 
adulta, mais capacidade para pensar e para agir criativamente em sua 
vida social, pois na escola ele está adquirindo conhecimentos gerais e 
conhecimentos que ajudarão a desenvolver um bom papel na sociedade.

4.3. AVALIAÇÃO

O aprendizado difere de aluno para aluno, segundo Vygotsky (1991), o 
homem precisa aprender a raciocinar em diferentes contextos, desenvolvendo 
diversas habilidades. A avaliação precisa ser constante, no dia-a-dia do 
professor e do aluno, de diversas formas. O professor deve estar observando 
os progressos dos aprendizes em avaliações periódicas, pesquisas, trabalhos, 
em interações nas redes virtuais de aprendizagem, quais comentários estão 
fazendo nas redes, como interagem uns com os outros e durante a participação 
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deles nas aulas presenciais dando feedback do seu desenvolvimento. O 
professor, também, deve avaliar a sua atuação, observando e avaliando as 
propostas de mudanças que partirem dos educandos.

4.4. GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA

A educação a distância é muito diferente da presencial, pois o aluno 
questiona e busca o seu conhecimento, atuando ativamente no processo 
de ensino e aprendizagem. Durante a formação dos alunos EAD é 
desenvolvido o censo crítico, onde eles aprendem a argumentar e a buscar 
a sua aprendizagem de forma ativa. Isso os estimula ao questionamento e 
eles, então podem se tornar, ainda, mais questionadores do que os alunos 
presenciais, sempre respeitando as diversas opiniões e princípios. 

A educação presencial precisa desenvolver essas habilidades. A partir 
do uso da informática aplicada à educação, com a utilização de fóruns de 
debate ou o uso de redes virtuais de aprendizagem, os professores podem 
desenvolver nos alunos as habilidades de como dialogar com respeito aos 
diferentes pontos de vista e saber negociar com sabedoria, conforme foi 
observado durante as visitas.

4.5. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS DA ESCOLA

Dois cursos são oferecidos pelo Governo para professores que atuam 
nas escolas municipais da regional noroeste do estado, mas a adesão a esses 
cursos poderia ser maior. Nos cursos são ensinados como utilizar softwares 
educacionais, ferramentas como editores de texto, planilhas eletrônicas e 
outros recursos para que o professor possa compreender o real potencial do 
uso das tecnologias da informação e comunicação na educação. 

Muitos professores relatam não utilizar o LIED nem outros recursos 
tecnológicos da escola por não saber como manipulá-los e, pelo alto custo, 
temem danificá-los e não ter como pagar. A capacitação para os professores 
das escolas é muito importante, pois reduz o entrave que alguns sentem 
quando observam os recursos – valiosas ferramentas de aprendizagem – e 
se sentem impotentes de usá-los. Uma escola com LIED ocioso pode ser 
comparada a uma escola que não o possui. 
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Outro motivo para os professores não aderirem ao uso de novas 
tecnologias é o de acreditarem que o uso das mesmas poderia fazer a 
aula fugir do seu propósito e perder o sentido. Na verdade, os jovens são 
deslumbrados por tecnologias e se aula não for bem planejada, pode fugir 
do foco sim, mas, segundo Moran (1997) o professor deve articular formas 
de manter o propósito inicial.

4.6. ESPAÇO FÍSICO ESCOLAR

Segundo os professores entrevistados, a infraestrutura do local onde 
fica o LIED é classificada como regular e segundo os responsáveis pelos 
laboratórios, os laboratórios têm boa conservação de hardware e software. 

Segundo o artigo de Reis (2011, p. 78), o processo de incorporação 
das TICs é lento e gradativo, pois a realidade de muitas instituições de 
ensino é não dispor dos recursos suficientes para o uso efetivo de recursos 
tecnológicos e da manutenção que eles necessitam. Por não disporem de 
recursos suficientes para fazer a manutenção dos equipamentos, há uma 
demora na resolução dos problemas dos LIEDs, que é um fator que atrapalha 
o bom andamento das atividades desenvolvidas. 

De acordo com as pesquisas na regional noroeste do Estado do Espírito 
Santo, cada laboratório tem de 10 a 20 computadores e em média dois alunos 
utilizam cada computador. Por exemplo, se dois desses computadores estão 
com defeito, o número de alunos por micro sobe para três alunos/micro 
em alguns computadores e quanto mais alunos no mesmo computador, vai 
ficando mais difícil de manter o foco dos alunos no conteúdo e na atividade 
proposta e a estratégia que o professor planejou para a aula pode se perder.

4.7 ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLA

O questionário de coleta dos dados não contempla dados referentes ao 
acesso, permanência e sucesso na escola.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da reflexão sobre o uso e impacto das TICs nas escolas públicas 
da regional noroeste do Estado do Espírito Santo, podemos afirmar que as 
escolas observadas estão bem equipadas, com hardware e software eficientes, 
dispõem de recursos tecnológicos, porém esses não são utilizados por todos 
os professores. A realidade do uso da informática em escolas públicas na 
região noroeste do estado do Espírito Santo apresenta recursos tecnológicos 
que proporcionam ao professor planejar suas aulas e aplicá-las utilizando 
diferentes mídias. As ações de formação inicial e contínua dos profissionais 
da educação propiciam melhores condições para que o profissional da 
educação possa estar se atualizando e melhorando a sua prática, porém, os 
cursos oferecidos pelos programas do governo são de pouca participação 
pelos professores regulares. 

Trabalhar com aulas que envolvam recursos midiáticos pode ser 
motivante para o aluno e gratificante para o professor, desde que haja um bom 
planejamento por parte do professor. Propor atividades interessantes, lúdicas e 
desafiadoras é muito importante para manter o interesse dos alunos pelas aulas, 
e para que elas não fujam do seu propósito. 

Em relação ao projeto UCA, observado na escola Francisco Secchin, 
sabemos que é um programa inovador e que necessita de muito investimento e 
manutenção, mas não sabemos ao certo as suas consequências em longo prazo. 

Sabemos da rapidez na qual os recursos tecnológicos ficam 
ultrapassados e são substituídos por novos. Os classmates analisados são de 
uma tecnologia simples e que num curto espaço de tempo serão ultrapassados 
por tecnologias mais modernas, softwares mais potentes e hardware mais 
sofisticados. A grande quantidade de computadores adquiridos pelo 
programa UCA gerará uma enorme quantidade de lixo tecnológico, que sem 
o destinamento adequado acarretará em sérios prejuízos ao meio ambiente. 

A pesquisa demonstrou, também, que muitos professores se sentem 
despreparados para planejar as aulas que envolvam recursos digitais. 
É importante que o governo continue investindo em capacitação para 
professores e profissionais responsáveis pelos laboratórios de informática 
educativa e que as soluções para os problemas sejam rápidas e eficientes. 
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar o perfil dos gestores de 
laboratório de informática de escolas de Ensino Fundamental do Espírito 
Santo. Para tal foi aplicado um questionário online aos gestores destas escolas, 
para que por meio da análise dos mesmos, como também da aplicação de 
técnicas de mineração dos dados, pudéssemos identificar o perfil destes 
profissionais. A pesquisa baseou-se no método descritivo. O questionário 
online, respondido pelos gestores do laboratório de informática, serviu de 
base para a identificação do perfil dos profissionais que hoje estão na missão 
de gerenciar essa importante ferramenta de ensino e aprendizagem, que são 
os laboratórios de informática. 

Palavras-chave: perfil do gestor de laboratórios de informática, 
mineração de dados educacionais, informática na educação.

ABSTRACT

The paper aims to analyze the profile of educational computer lab 
managers in primary schools in Espírito Santo. To this end, an online 
questionnaire was administered to the managers of these schools, so that 
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through their analysis and the application of data mining techniques as 
well, we could identify the profile of these professionals. The research was 
based on the descriptive method . The online questionnaire completed by the 
managers of the computer lab served as the basis for identifying the profile 
of professionals who are now on a mission to manage this important tool for 
teaching and learning which are the computer labs.

Keywords: educational computer labs manager’s profile, educational 
data mining, information technology in education.

1 INTRODUÇÃO

No decorrer do tempo, com a implementação de novas tecnologias, 
a informatização modificou de maneira extrema a forma como os dados e 
informações são manipulados, ou seja, como são identificados, atualizados, 
armazenados e analisados. Dessa maneira, conseguiu-se um grande 
aumento da produtividade e, também, o processamento das informações. 
Portanto, o armazenamento e a publicação das informações geraram níveis 
de relacionamentos e definições que possibilitaram diferentes interpretações 
e, com isso, o melhor entendimento dos dados coletados e armazenados. 

O grande volume de dados armazenados e disponíveis tem sido possível 
devido à atual velocidade de comunicação, ferramentas e gerenciadores 
de dados mais desenvolvidos. Com isto, tornou-se necessário também o 
uso de ferramentas para a identificação de informações ocultas, ou seja, 
informações que estão armazenadas, porém não são perceptíveis. 

A mineração de dados visa, por meios específicos como os algoritmos 
e as técnicas especiais, identificar padrões, relacionamentos, associações 
e regras nos dados primitivos. Assim, podemos “minerar” conhecimento 
significante em volumosos bancos de dados (LAROSE, 2004). Nesse contexto, 
esse trabalho se propõe a identificar o perfil dos gestores de laboratórios das 
escolas municipais do Espírito Santo pela análise dos resultados obtidos pela 
aplicação de um questionário online, que é uma ferramenta do Google Docs. 

O questionário foi elaborado pelos professores pesquisadores 
responsáveis pelo projeto do Observatório e está dividido em três partes, 
a saber: Parte I - Caracterização da Escola, Parte II - Caracterização do 
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Gestor de Laboratório e Parte III - Caracterização do(s) Laboratório(s) 
de Informática. No entanto, esse trabalho analisou apenas a parte de 
caracterização do Gestor de Laboratório, que traz informações com as 
quais se pretende identificar o perfil dos gestores de laboratório. Os dados 
resultantes do questionário online foram aplicados a uma ferramenta de 
mineração de dados chamada WEKA. O WEKA (WITTEN; FRANK, 2005), 
ambiente desenvolvido em Java e licenciado como software livre, é uma das 
ferramentas mais utilizadas para a mineração de dados. O WEKA é um 
software base para diversas soluções que precisam executar a mineração de 
dados, ou alguma parte do processo de maneira paralela e distribuída (ZUO; 
KHOUSSAINOV; KUSHMERICK, 2004; CELIS; MUSICANT, 2002). 

O software WEKA exige que os dados coletados sejam trabalhados e 
colocados em um formato específico. Para chegarmos até o arquivo final do 
software WEKA tivemos que seguir algumas etapas, que serão apresentadas 
mais detalhadamente na seção 5.

Além dos dados resultantes pela aplicação do software WEKA, também, 
foram analisados os gráficos gerados pelo Google Docs.

2 MINERAÇÃO DE DADOS

A busca por informações, o tratamento das mesmas para a geração 
de conhecimento e a sua utilização para fins específicos são atividades 
recorrentes desde o principio da sociedade. O conhecimento construído 
é utilizado no controle, otimização, administração, análise, investigação, 
prevenção, negociação e/ou tomada de decisões sobre certo campo ou área 
do saber. Sendo assim, é importante o valor que os indivíduos, organizações 
e instituições dão ao conhecimento e às informações que possuem.

A evolução da tecnologia que atinge os equipamentos utilizados no 
armazenamento, processamento e comunicação tem nos proporcionado um 
grande aumento no volume de dados que são coletados e guardados. Não 
obstante, a quantidade de informações armazenadas não se tem conseguido 
obter, na mesma proporção, o conhecimento necessário: algumas infor-
mações coletadas nunca mais são acessadas, outras ficam ocultas e, dessa 
forma, necessitamos buscar soluções que nos permitam compreender os 
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dados coletados. Com a mineração de dados, podemos extrair os ele-mentos 
essenciais da informação registrada pelo uso das abstrações de dados e da 
identificação de padrões e correlações significativos (FAYYAD et al., 1996).

Mineração de dados pode ser definida como um processo não trivial 
de identificação de padrões válidos, novos e extremamente úteis inseridos 
em volumosos bancos de dados. O processo de mineração de dados fornece 
um método automático ou semiautomático para a descoberta dos padrões 
de dados e regras relevantes, excluindo a tendenciosidade e a limitação da 
análise baseada, unicamente, na intuição humana (BRAGA, 2005), pela 
utilização de tecnologias de inteligência artificial, reconhecimento dos 
padrões, da estatística e da matemática (BERNARDI, 2010).  

Ainda, de acordo com Larose (2004), a mineração dos dados é 
responsável pela procura por padrões, análise de variáveis, aplicação 
de regras associativas e métodos estatísticos sobre um grande conjunto 
de informações, podendo ser organizada em seis categorias, sendo elas: 
tarefas de descrição, tarefas de estimativa, tarefas de predição, tarefas de 
classificação, tarefas de aglomeração e tarefas de associação. Devemos 
contemplar uma compatibilidade entre as fontes de dados que usaremos 
com as técnicas a serem aplicadas, ou seja, essas devem ser preparadas e 
corretamente populadas, previamente, para buscarmos a melhor integridade 
possível visando o sucesso na mineração de dados (BERNARDI, 2010). 
A mineração de dados tem sido tradicionalmente, aplicada em diferentes 
áreas do conhecimento. No entanto, recentemente, surgiu um novo termo, 
chamado “Mineração de Dados Educacionais” (do inglês, “Educational 
Data Mining”, ou EDM) como uma nova área de pesquisa:

A EDM é definida como a área de pesquisa que tem 
como principal foco o desenvolvimento de métodos 
para explorar conjuntos de dados coletados em 
ambientes educacionais. Assim, é possível com-
preender de forma mais eficaz e adequada os alunos, 
como eles aprendem, o papel do contexto na qual a 
aprendizagem ocorre, além de outros fatores que 
influenciam a aprendizagem (BAKER et al., 2011). 

Para se ter uma ideia de como a área de pesquisa é nova, a primeira 
conferência internacional sobre o tema ocorreu apenas em 2008, em 
Móntreal-Québec, no Canadá. 
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2.1 PROCESSOS DE MINERAÇÃO DE DADOS

A mineração de dados é parte de um processo maior o qual é denominado 
KDD (Knowledge Discovery in Databases) - Descoberta do Conhecimento em 
Bases de Dados -. Nesse contexto, a mineração de dados é vista como uma 
etapa particular do processo KDD, que consiste na aplicação de algoritmos 
específicos para a extração dos padrões a partir do conjunto de dados. 

As etapas de preparação, seleção e limpeza dos dados, incorporação de 
conhecimento prévio e interpretação dos resultados da mineração consistem 
no restante do processo de descoberta de conhecimento em bases de dados. 
Para Willians & Huang (1996) o processo de descoberta do conhecimento 
em bases de dados é organizado em quatro estágios que encapsulam as 
etapas propostas, conforme pode ser visto na Figura 1. 

O primeiro estágio proposto consiste em extrair da base de dados um 
conjunto de dados que será utilizado nos demais estágios do processo. No 
pré-processamento é feita a organização e tratamento dos dados, eliminando 
dados incompletos ou sem consistência. O terceiro estágio é a mineração de 
dados onde são escolhidas e aplicadas as técnicas de mineração de dados, 
apropriadas ao problema em questão. No estágio de pós-processamento os 
resultados da etapa de mineração são interpretados e analisados.

Figura 1 - Organização processo de descoberta do conhecimento 
em bases de dados 

Fonte: Williams e Huang (1996, p. 3)



68

GURGEL, Sanderson 
GAVA, Tânia Barbosa Salles

2.2 TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS 

Devido à diversidade das aplicações, determinadas técnicas são mais 
adequadas a um domínio de aplicação específico do que outras (FÉLIX, 2002). 

As técnicas de mineração de dados mais conhecidas são: 

•  Agrupamento;

•  Classificação;

•  Associação;

•  Regressão.

A seguir, estas técnicas serão brevemente descritas:

2.3 O SOFTWARE DE MINERAÇÃO DE DADOS WEKA 

O Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) é um pacote 
de software que agrega diferentes algoritmos e técnicas para mineração 
de dados, sendo uma das ferramentas mais populares nessa área. Foi, 
inicialmente, desenvolvido na University of Waikato, na Nova Zelândia, 
sendo atualmente distribuído como software livre com a licença GPL. A 
versão mais recente, conhecida como WEKA 3, é totalmente baseada em 
Java, sendo utilizada em diferentes áreas incluindo propósitos educacionais 
e de pesquisa (PINTO, 2010). 

O ambiente WEKA provê ferramentas para pré-processamento de 
dados, agrupamento ou clustering, classificação, regressão, visualização e 
regras de associação de dados. O WEKA simula diversos algoritmos, entre 
eles o k-means, árvores de decisão, redes bayesianas, e redes neuronais, 
sendo útil para comparar o desempenho desses sobre uma base de dados 
(FERRARI, 2008). O WEKA permite que os algoritmos possam ser aplicados 
diretamente a determinado conjunto de dados pela interface gráfica de 
usuário (GUI) fornecida ou então invocada por meio de código Java, por 
meio da API disponibilizada. Os conjuntos de dados podem ser acessados 
diretamente de um banco de dados, utilizando JDBC, ou pelo arquivo no 
formato ARFF, formato padrão para utilização do software.
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O ambiente WEKA, por ser desenvolvido em Java, facilita a 
disponibilidade de ferramentas de mineração de dados independentemente 
da plataforma do computador. Trata-se de um ambiente relativamente 
extensível, podendo ser visto como um conjunto de pacotes Java. Devido a 
essa abordagem utilizada no desenvolvimento do WEKA existem diversas 
ferramentas para mineração de dados que são desenvolvidas com base 
no código do WEKA. Essas ferramentas fazem uso de alguns algoritmos 
disponibilizados no ambiente original e até mesmo de algumas partes da 
interface gráfica (PINTO, 2010, p. 22).

3 METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida nesse trabalho caracteriza-se como descritiva 
(RAPCHAN, 2009), pois utilizou a ferramenta questionário que: “[...] é 
uma técnica padronizada de coleta de dados” (RAPCHAN, 2009), que 
tem como objetivo descrever as características dos gestores do laboratório 
de informática. E, quanto aos procedimentos técnicos, identifica-se como 
pesquisa levantamento, por utilizar-se de questionário aplicado aos 
participantes (RAPCHAN, 2009). 

O questionário foi enviado por e-mail a vários profissionais que atuam 
como gestores de laboratórios de informática para coleta dos dados e posterior 
avaliação. Porém, como as respostas não tinham um acompanhamento 
direto, as pessoas que os respondiam faziam de forma não igualitária, ora 
respondendo umas questões e deixando outras sem respostas. Também 
houve erros nas respostas obtidas e situações onde não se pode mensurar o 
que era proposto. O questionário online foi enviado para algumas escolas do 
Espírito Santo, totalizando 63 respostas válidas.
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS OBTIDOS COM A 
APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO NO GOOGLE DOCS.

Os gráficos gerados pelo Google Docs permitem uma visão geral e é 
sem dúvida alguma, uma grande facilidade para analisarmos e discutirmos 
as opções de respostas do questionário online. Os gráficos nos permitem, 
de maneira intuitiva, verificar as possíveis vertentes e delinear, pelo menos 
superficialmente, o perfil dos gestores dos laboratórios de informática nas 
escolas municipais do ES. 

De acordo com as respostas, analisamos os gráficos a seguir:

Gráfico 1 - Perfil dos gestores

Fonte: Os autores (2013)

Nas escolas analisadas observou-se que a maioria dos gestores é do 
sexo feminino (49 contra 14 do sexo masculino), o que se observa, também, 
no quantitativo geral de docentes nas escolas.
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Gráfico 2 - Quantitativo geral de docentes nas escolas

Fonte: Os autores (2013)

No quesito Formação Acadêmica a predominância é de profissionais 
que possuem outra graduação (36), diferente da área de informática (nove, 
ao todo) e em seguida alguma titulação de especialização (22), seguida de 
mestrado (três) e outros que não puderam ser identificados.

Você já realizou alguma formação específica sobre o uso das 
Tecnologias da Comunicação?
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Gráfico 3 - Formação acadêmica

Fonte: Os autores (2013)

Aqui vemos que os gestores vêem ao longo da carreira buscando uma 
melhor formação no que diz respeito ao uso de Tecnologias na Educação (53 
contra, apenas, 10, que não realizaram qualquer formação específica).

Gráfico 4 - Tempo de trabalho na escola

Fonte: Os autores (2013)



73

Coletânea de Artigos sobre  
Informática na Educação

Nessa questão verifica-se uma situação em que a grande maioria dos 
gestores (46) tem até um ano na escola. 

Gráfico 5 - Tempo de gestor no laboratório

Fonte: Os autores (2013)

Aqui se verifica a mesma situação do item anterior, ou seja, o tempo de 
trabalho dos profissionais como gestores de laboratório de informática é de 
menos de um ano (46) o que indica uma grande rotatividade dos gestores.

Gráfico 6 - Carga horária semanal

Fonte: Os autores (2013)
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Neste gráfico podemos observar que a maioria dos gestores possui 
carga horária semanal de “mais de 20h e até 30h” de trabalho (29), pois 
os gestores trabalham, geralmente, em um único turno como gestor de 
laboratório de informática.

5 ANÁLISE DE RESULTADOS OBTIDOS COM A 
APLICAÇÃO DO ALGORITMO APRIORI NO 
SOFTWARE WEKA.

O algoritmo escolhido para o trabalho com o software WEKA foi o de 
extração de regras de associação Apriori. Os indicadores principais das regras 
do algoritmo Apriori são (FERRARI, 2008): 

Suporte: porcentagem dos registros que contêm todos os itens da 
condição e da conclusão de uma regra.

Confiança: considera os registros que contêm todos os itens da 
condição da regra; confiança é a porcentagem dessas transações que contêm, 
também, todos os termos da conclusão. 

Para que o algoritmo fosse aplicado corretamente aos dados no WEKA 
foi necessário que os mesmos passassem por uma transformação, até se 
adequarem ao formato exigido pelo software. A seguir, apresentaremos as 
etapas de transformação dos dados:

Etapa 1: A primeira etapa foi analisar o questionário aplicados aos 
gestores, a fim de identificar os campos que nos permitiriam identificar o perfil 
do gestor de laboratório. Os campos selecionados do questionário foram: sexo, 
data de nascimento, formação acadêmica, realização da formação específica 
sobre o uso de Tecnologias na Educação, tempo que trabalha na escola, tempo 
que trabalha na função de gestor de laboratório de informática na escola e 
carga horária semanal de trabalho como gestor de laboratório na escola. Para 
ver os demais campos constantes do questionário veja o Apêndice A.

Etapa 2: Nesta etapa foi criada uma descrição nominal para os 
dados. Vale ressaltar que essa descrição é muito particular e pode variar 
de pesquisador para pesquisador. A descrição nominal para os dados 
criada para esse trabalho pode ser vista no Quadro 4. Ela é extremamente 
importante para o funcionamento adequado do algoritmo Apriori utilizado 
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nesse trabalho, que só aceita dados nominais. Este quadro apresenta 
as informações de como eram os dados primitivos e qual foi à descrição 
nominal criada. A primeira linha apresenta os campos selecionados para 
a pesquisa, a segunda linha apresenta os dados da forma como vieram do 
questionário do Google Docs e a terceira linha apresenta a informação com 
a descrição nominal adotada. 

Quadro 1 - Dados primitivos

Sexo
Data 

de 
nasc.

Formação 
acadêmica

Formação 
específica/

Uso de 
tecnologias 

educacionais

Tempo 
trabalho/ 

escola

Tempo 
trabalho/

gestor

Carga 
horária

Masc.
12/ 
dez./ 
1987

Graduação / 
Licenciatura 
em 
Informática, 
Especialização, 
Mestrado.

Sim
Mais de 1 
ano até
3 anos

Mais de 5 
anos até
10 anos

Mais de 
20h até 
30h

Masc.
20 a 
30 
anos

Especialista Sim 1 a 3 anos
5 a 10
anos

20 a 30h

Fonte: Os autores (2013)

Para chegarmos ao arquivo aceito pelo WEKA, os dados do questionário 
(formulário do Google Docs) tiveram de ser adaptados. Vale lembrar que ao 
responder um questionário esses dados aparecem para o proprietário do 
formulário na forma de uma planilha eletrônica. A seguir, apresentaremos 
os passos que foram realizados para se chegar ao arquivo do WEKA.

Passo 1: os dados foram adaptados para a notação nominal, ainda, 
numa planilha eletrônica (.xls), a fim de, posteriormente, gerarmos um 
arquivo (.csv), o que facilitará o trabalho de conversão dos dados para o 
arquivo padrão do WEKA (arquivo com extensão .arff).

Passo 2: Após esse passo fizemos a conversão do arquivo (.xls) para um 
arquivo de extensão (.csv), que quando aberto no bloco de notas apresenta todas 
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as colunas da tabela separadas por ponto e vírgula (;)  Isso é importante porque 
essa separação será muito útil para a geração do arquivo do WEKA (.arff).  

Passo 3: O próximo passo foi transformar esse arquivo em um arquivo 
texto (.txt), para posteriormente incluir os itens necessários para transformá-
lo em um arquivo (.arff), formato esse que é lido pelo software WEKA.

Passo 4: Observando a Figura 2 podemos ver os itens que compõem 
o cabeçalho do arquivo (.arff.) Eles iniciam com o caractere @ e indicam, 
respectivamente, o nome da relação, os atributos da relação e seus respectivos 
valores.

Figura 2 - Arquivo .arff com seu cabeçalho e os dados formatados para 
utilização no Weka 

Fonte: Os autores (2013)

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO WEKA.

Após a criação, preparação e ajustes do arquivo (.arff), esta seção 
apresenta como foi feita a geração das regras identificadas pelo algoritmo 
Apriori. Após o carregamento do arquivo .arff foi feita a execução do 
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algoritmo Apriori. O algoritmo Apriori foi executado no WEKA utilizando 
os seguintes parâmetros: Confiança mínima 90%; Suporte mínimo 
10%; e quantidade máxima de regras a serem geradas = 10. A seguir, são 
apresentamos as regras de associação geradas, bem como sua análise:

1. Sexo=Feminino Formação Acadêmica = Especialista 19 ==> 
Formação Especifica Tecnologia = Sim 18 conf: (0.95);

A primeira regra associativa encontrada nos resultados gerados indica 
que em 95% (grau de confiança da regra) das vezes que um gestor é do 
sexo feminino e tem formação acadêmica de especialista (ocorreram 19 
vezes). Esse gestor, também, fez alguma formação específica sobre uso das 
tecnologias na educação (18 vezes). 

2. Data Nascimento = 31_a_40_anos Tempo Trab Escola = menos_01_ano 
18 ==> Tempo Trab Gestor Lab Informática = menos_01_ano 17 conf: (0,94);

A segunda regra nos apresenta que gestores com idade entre 31 a 
40 anos e que trabalham na escola há menos de um ano (18 ocorrências), 
trabalham como gestor de laboratório há menos de um ano (17 ocorrências 
e confiança de 94%).

3. Sexo = Feminino Data Nascimento = 20_a_30_anos 17 ==> 
Formação Específica Tecnologia = Sim 16 conf 0.94);

Em 17 ocorrências dos gestores do sexo feminino e que tenham idade 
entre 20 a 30 anos, 16 destes gestores, também, fizeram uma formação 
específica no uso de tecnologias na educação, o que indica uma confiança 
de 94% na terceira regra gerada.

4. Sexo = Feminino Tempo Trab Gestor Lab Informática = menos_01_
ano 35 ==> Formação Específica Tecnologia = Sim 32 conf: (0.91);

A quarta regra verifica que entre os gestores do sexo feminino e que 
trabalham há menos de um ano como gestor (35 ocorrências), também, 
fizeram uma formação específica no uso de tecnologias na educação, com 
91% de confiança, pois foram 32 ocorrências.

5. Sexo = Feminino Formação Acadêmica = graduação 23 ==> 
Formação Especifica Tecnologia = Sim 21 conf 0.91);

Uma quinta regra indica que de 23 ocorrências dos gestores do sexo 
feminino que têm formação acadêmica de graduação, também, fizeram 
uma formação específica no uso de tecnologias na educação, com 91% de 
confiança, num total de 21 ocorrências.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho aqui apresentado buscou identificar o perfil do gestor de 
laboratório de informática das escolas municipais do ES. A pesquisa se 
baseou nas respostas de 63 profissionais, que responderam ao questionário, 
o que nos permitiu gerar a base de dados estudada nesse trabalho.

Para a execução do trabalho foram utilizados os gráficos gerados pela 
ferramenta GoogleDocs, do ambiente online Google Drive, ambiente onde 
foram respondidas as questões do questionário online: “Observatório da 
Informática na Educação – Gestor de Laboratório”. Também foi utilizado 
um software de mineração de dados (O ambiente WEKA) utilizando uma 
descrição nominal das respostas do questionário, onde se aplicou um 
algoritmo de regras de associação (Algoritmo Apriori). A técnica utilizada 
foi e de associação, que busca encontrar relações associativas entre os 
atributos de registros presentes em um conjunto de dados.

O perfil geral dos gestores de laboratório das escolas municipais do ES, 
levantado, a partir dos questionários, mostra as seguintes características:

•  São na grande maioria do sexo feminino (aproximadamente de 78%);

•  Possui como formação acadêmica apenas a graduação (aproxima-
damente de 49%);

•  Já fizeram alguma formação específica no Uso de Tecnologias na 
Educação (aproximadamente de 84%);

•  Trabalham a menos de um ano nas escolas (aproximadamente de 
73%)

•  Trabalham a menos de um ano como Gestor de Laboratório de 
Informática. Essa situação ocorre porque no fim do ano os contratos 
são renovados e assim, os profissionais não conseguem continuar nas 
mesmas escolas, que no ano anterior;

•  Os profissionais que têm carga horária de 20 a 30 horas semanais, como 
Gestor de Laboratório de Informática representam aproximadamente 
de 46% do total.
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Pudemos observar nas duas diferentes técnicas utilizadas (Análise dos 
gráficos no GoogleDocs e mineração de dados com o WEKA), que na primeira 
podemos analisar as quantidades absolutas, ou seja, um dado em relação ao total, 
enquanto que na outra podemos verificar que os atributos mais recorrentes, 
associados a outros, indicavam uma co-ocorrência de acontecimentos dentro 
dos dados pesquisados (regra associativa). Sendo assim, o uso das técnicas, acima 
descritas, proporcionou alcançarmos os objetivos propostos pelo trabalho no 
que diz respeito à identificação do perfil de Gestor de Laboratório de Informática 
nas escolas municipais do ES.
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RESUMO

Ao analisar os ambientes educacionais percebe-se a complexidade de 
identificar dados e informações que sejam relevantes para o tratamento dos 
problemas reconhecidos. A Mineração de Dados Educacionais trabalha 
com métodos que buscam informações relevantes, especificamente dos 
contextos educacionais, colaborando com essas iniciativas. Esse artigo tem 
como objetivo auxiliar no mapeamento do uso da informática na educação 
no estado do Espírito Santo, utilizando técnicas e ferramentas de mineração 
de dados nas respostas obtidas em questionários sobre o uso da Informática 
na Educação, aplicados em escolas públicas do estado do Espírito Santo. 
Foram utilizadas a ferramenta WEKA e as técnicas de Regras de Associação 
(algoritmo APRIORI) e de Agrupamentos (algoritmo K-means) visando 
a encontrar padrões e relações entre as diversas variáveis envolvidas,  
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extraindo respostas úteis que possam auxiliar nos processos de tomada de 
decisões adequadas às questões educacionais.

Palavras-chave: mineração de dados educacionais, WEKA, regras de 
associação, APRIORI, agrupamentos, K-means.

ABSTRACT

When analyzing educational environments, it is difficult to identify 
data and information that are relevant to the treatment of recognized 
problems. Educational Data Mining works with methods that look for 
relevant information specifically from educational contexts, collaborating 
with such initiatives. This paper aims to help map the use of information 
technology in education in the state of Espírito Santo, using data mining tools 
and techniques over the data of answered questionnaires about the use of 
information technology in education, applied to public schools in the state 
of Espírito Santo. We use WEKA tool and Association Rules (algorithm 
APRIORI) and clustering (algorithm K-means) techniques, aiming to find 
patterns and relationships between the different variables involved, extracting 
useful answers that can help make the decision processes more clear and 
appropriate in educational issues.

Keywords: educational data mining, WEKA, association rules, 
APRIORI, clustering, K-means.

1 INTRODUÇÃO

Esse artigo foi desenvolvido como um subprojeto do Observatório 
da Informática na Educação no Espírito Santo (ObservaIE-ES), projeto 
vislumbrado pelo grupo de Pesquisa Educação e Tecnologia (EducTec) 
do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que busca mapear o uso da 
Informática na Educação no estado, observando e refletindo quanto às 
inserções das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo 
de ensino e aprendizagem nas escolas públicas do Espírito Santo. 

Devido à amplitude do desafio, estabeleceu-se a divisão do 
processo de análise informacional em dois grupos de trabalho: uma 
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equipe responsabiliza-se pela aplicação dos questionários e avaliações 
qualitativas, e a segunda equipe, por realizar o tratamento dos dados 
coletados nas abordagens quantitativas. O questionário, aplicado em 
escolas públicas de ensino fundamental do estado do Espírito Santo, colheu 
dados especificamente relacionados ao perfil do gestor de laboratórios de 
informática e aos equipamentos utilizados nesses laboratórios.

Esse artigo descreve parte do trabalho da segunda equipe, que está 
baseado no mapeamento de dados utilizando as técnicas de mineração de 
dados. Serão apresentados uma análise teórica e resultados experimentais. 
Tais experiências demonstram que a Mineração de Dados Educacionais 
(EDM - Educational Data Mining) é eficaz e pode ser utilizada com sucesso 
para diferentes situações ou condições em que haja interação ensino-
tecnologia, desde que em suas relações existam dados representativos.

Apesar do aprimoramento dos recursos computacionais, capazes 
de permitir a armazenagem cada vez maior de informações, não se tem 
conseguido a extração de conhecimento em proporções similares. A 
necessidade de utilizarmos técnicas mais apuradas para tratamento e análise 
dos dados se baseia na condição de lidarmos com volumes substanciais e em 
constante aumento das bases de dados coletadas, nos quais procedimentos 
manuais e simplificados não surtiriam o efeito desejado ou tornariam o 
processo oneroso e ineficiente. Dessa forma, para obtermos resultados que 
se aproximem da realidade e das soluções desejadas, ou seja, eficientes sob 
o ponto de vista do processamento de grandes quantidades de informações, 
utilizaremos abordagens da EDM.

O objetivo geral deste artigo é auxiliar no mapeamento do uso da 
informática na educação no estado do Espírito Santo, utilizando técnicas de 
mineração de dados nas respostas obtidas em questionários sobre o uso da 
Informática na Educação, aplicados a gestores de laboratórios de informática 
de escolas públicas das 10 microrregiões do estado.

Os objetivos específicos são a elaboração um planejamento para o 
tratamento dos dados coletados; estudar e selecionar as técnicas e ferramentas 
adequadas para a análise desses dados; fazer o pré-processamento dos dados 
e a mineração de dados utilizando a técnica selecionada; e apresentar os 
resultados obtidos para dar suporte à tomada de decisão.
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2 TICS E EDUCAÇÃO

O avanço tecnológico observado atualmente provém, não unicamente, 
mas consideravelmente, da popularização do uso dos computadores nas diversas 
áreas do conhecimento humano. Dessa forma e em decorrência das mudanças 
nas condições produtivas, a sociedade industrial passa a ser reconhecida como 
a sociedade da informação e do conhecimento (ALARCÃO, 2001).

Todas essas transformações tecnológicas vividas propiciam e 
moldam novas formas de ensinar e aprender e, consequentemente, muitos 
questionamentos a respeito da própria estrutura do conhecimento e o modo 
como à educação é provida começam a ser feitos. Segundo Alarcão (2001), 
a informática propicia o acesso vertiginoso e rápido ao conhecimento, 
evidenciando o poder para quem o detém. 

As TICs possibilitam a adoção de novas abordagens e técnicas de ensino, 
que, por sua vez, permitem traçar novos rumos para a educação. Portanto, as 
TICs sensibilizam e traduzem um momento de “[...] profundas e significativas 
transformações do século XX, (...) infiltrando-se em praticamente todos os 
setores da sociedade, alterando rotinas sedimentadas” (SOARES, 2006, p. 1).

Nas escolas, percebe-se a busca constante dos educadores por 
instrumentos mais atrativos que incentivem a aprendizagem e estimulem 
tanto os alunos como os professores. Esta ação se tornou real com a 
inclusão das novas tecnologias nas escolas, por meio da implantação dos 
laboratórios de informática educativa, proporcionando mais acessibilidade 
às ferramentas de aprendizagem virtual. Oliveira menciona que: “[...] novas 
condutas são necessárias aos educadores para que consigam utilizar essas 
ferramentas de modo que elas se tornem aliadas ao ensino [...]” (2009, p. 5).

O tema apresentado se apoia na abordagem socioconstrutivista, por 
meio dos estudos realizados pelo psicólogo russo Lev Vygotsky, que traduz 
com excelência a relação entre a construção do conhecimento e o meio em 
que o ser humano vive um interferindo no outro de forma dialética (REIS, 
2011, p. 76). Além disso, a valorização do ambiente em que o ser humano 
vive é uma condição indispensável à sua interação como ser comunicativo 
e social. Segundo Freire: “Estudar não é um ato de consumir ideias, mas de 
criá-las e recriá-las” (1982).

A informatização no ambiente escolar reforça a atração dos alunos 
pela tecnologia digital e virtual. A internet oferece aos professores e alunos 
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ferramentas para o desenvolvimento de conteúdos programados com 
amplas informações que favorecem a criação de novos conhecimentos.

A investigação de variáveis relacionadas aos níveis de adequação da 
aprendizagem e da obtenção do conhecimento deve ser explorada com o 
intuito de reproduzir, de forma otimizada, o processo de melhoria contínua 
dos modelos educacionais hoje existentes. Inserindo as TICs nesse cenário, 
podemos relacionar alguns dos fatores que poderiam direcionar esforços na 
tentativa de melhorarmos o ensino e a disseminação de conhecimento nas 
escolas e empresas. Pesquisas e análises com alunos e professores devem ser 
cada vez mais utilizadas para que possam demonstrar a importância em se 
buscar meios de quantificar e qualificar os processos de ensino e aprendizagem.

3 MINERAÇÃO DE DADOS EDUCACIONAIS

A Mineração de Dados Educacionais é uma disciplina emergente, 
preocupada com o desenvolvimento de métodos que explorem informações 
críticas, especificamente dos contextos educacionais, utilizando técnicas 
estatísticas, de visualização, classificação, regressão, estimação de densidade, 
agrupamento, regras de associação, correlações, destilação de dados, descoberta 
de modelos, entre outras, descritas em (BAKER; ISOTANI; CARVALHO,  2011).

Há um crescente interesse em buscar respostas adequadas a partir de bases 
de dados complexas e extensas, principalmente para as questões educacionais. 
Neste sentido, as técnicas de mineração de dados podem ser utilizadas para 
facilitar esse processo, oferecendo modelos e algoritmos (rotinas computacionais) 
que, ao cruzarem informações, são capazes de extrair indicadores ou correlações 
úteis, anteriormente desconhecidas e obscuras, ampliando a capacidade de 
tomada de decisões ou de ações estratégicas mais apropriadas.

Baker, Isotani e Carvalho (2011), também, retrata uma condição especial 
do Brasil ao citar um aumento substancial da oferta de cursos na modalidade 
a distância (EaD) nos últimos anos ao destacar os impactos positivos passíveis 
de serem obtidos por meio da aplicação de mineração de dados neste contexto.
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3.1 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BASE DE 
DADOS

Novas tecnologias têm sido desenvolvidas para auxiliar o processo de 
extração de informações a partir de grandes volumes de dados. A Descoberta 
de Conhecimentos em Banco de Dados ou KDD (“Knowledge Discovery in 
Databases”) pertence a uma área multidisciplinar, por incorporar técnicas 
utilizadas em diversas outras áreas, como a de Banco de Dados, Estatística e 
Inteligência Artificial (REZENDE, 2005).

O KDD consiste em um processo amplo, que exige pesquisa em 
um conjunto de dados, a fim de se obter novos padrões, combinações, 
frequências ou modelos, que possuam valor agregado e que possam ser 
aplicados na prática e totalmente inteligíveis para o ser humano (FAYYAD, 
1996). O processo de KDD é iterativo e interativo, envolvendo uma série de 
etapas e laços de repetição, que podem ocorrer entre estas etapas ou suas 
fases, na medida em que os resultados satisfatórios são atingidos. Diferentes 
tecnologias podem ser aplicadas e escolhidas para que as respostas aos 
problemas apresentados sejam trazidas.

A mineração de dados ou “extração de conhecimento de grande 
quantidade de dados”, definida por Han e Kamber (2006), não somente faz 
parte do KDD, como também pode ser considerada uma das etapas mais 
importantes. Seu objetivo principal é dar suporte à descoberta de novas 
informações a partir de grandes bases de dados, identificando relações e 
padrões ocultos que possam servir como novas fontes de conhecimento e 
descobertas (FAYYAD, 1996).

As etapas elementares do processo KDD são representadas na 
Figura 1.
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Figura 1 - Etapas elementares do processo KDD

Fonte: Ferrari (2008)

O primeiro estágio proposto na Figura 1 consiste na identificação e 
separação da base de dados a ser utilizada nas demais. O restante do processo 
pode ser dividido em três etapas de operação que, segundo Goldschmidt e 
Passos (2005) são:

Pré-Processamento: os dados são formatados para que atendam às 
necessidades de execução da mineração de dados. Engloba as atividades 
de limpeza, integração, seleção e transformação de dados. É uma das que 
demandam maior tempo, devido às muitas dificuldades de integração entre 
as bases de dados, geralmente heterogêneas (BARROSO & NETO, 2006).

Mineração de Dados: nesta etapa, é realizada a busca do conhecimento 
de acordo com o cenário a ser analisado pela ferramenta de KDD. Consiste na 
aplicação de técnicas apuradas na tentativa de obter a extração dos padrões 
de interesse do usuário e é principal etapa no processo. Neste momento, a 
escolha de uma ferramenta apropriada é fundamental.

Pós-Processamento: também conhecida como etapa de análise dos 
resultados, é responsável por realizar o tratamento do conhecimento obtido 
na Mineração de Dados. É crucial nesta etapa, a análise dos resultados por 
especialistas das áreas onde o problema está em processo de mineração.

3.1.1 Tarefas e técnicas da etapa de mineração de dados

Distinguir os termos tarefa e técnica em mineração de dados é muito 
importante para a compreensão de sua aplicação. As tarefas consistem 
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basicamente na especificação “do quê” pretendemos buscar nos dados, 
quais tipos de regularidades ou tipo de padrões são interessantes, ou seja, 
seriam as classes ou tipos de problemas; enquanto que as técnicas estão 
relacionadas às especificações dos mecanismos que nos garantam “como” 
descobrir tais padrões interessantes, ou o grupo de soluções. Podemos 
solucionar uma tarefa por meio de várias técnicas e estas poderão solucionar 
tarefas distintas. Dias (2002) relaciona as principais tarefas realizadas e 
técnicas utilizadas na mineração de dados.

Fayyad, Piatetskwy-Shapro e Smith (1996), Carvalho (2001) e Dias 
(2002) dividem as tarefas da seguinte forma:

•  Tarefas Preditivas: consistem na previsão de valores de algum 
atributo de um cenário, baseada em exemplos de experiências 
passadas já conhecidas. Podem ser dividas em dois tipos principais: 
Classificação, onde o atributo a ser predito deve ser mapeado em 
uma classe conhecida; e Regressão ou Estimativa, onde o atributo a 
ser predito é um valor contínuo.

•  Tarefas descritivas: baseiam-se na identificação de propriedades 
ou relações características em um conjunto de dados. O intuito 
é encontrar padrões que possam descrever padrões perceptíveis 
aos humanos. Divide-se em três tipos principais: Agrupamento 
ou Segmentação: em que o objetivo é identificar grupos de dados 
(clusters) com características similares; Associação: que busca 
reconhecer relações de coocorrência, pela identificação de regras que 
possam fornecer associações relevantes acerca de um determinado 
assunto; e Sumarização: que procura encontrar uma descrição 
compacta a respeito de um subconjunto de dados. 

Como podemos perceber a tarefa de mineração de dados a ser escolhida 
depende exclusivamente do tipo de problema abordado, o que nos remete 
aos objetivos pretendidos. Prass (2004) destaca que não existe uma técnica 
capaz de resolver todos os problemas relativos à mineração de dados. Assim, 
devemos considerar que as diferentes técnicas possuem propósitos distintos, 
evidenciando vantagens ou desvantagens dependendo da abordagem.

As técnicas escolhidas neste trabalho foram: Regras de Associação e 
Agrupamento. Estas permitirão a identificação de possíveis relações entre 
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o uso dos laboratórios de informática nas escolas, seus gestores e o impacto 
que estes possam ter na formação dos alunos.

3.1.2 Regras de associação e o algoritmo APRIORI

Esta técnica é importante para o nosso propósito porque visa 
essencialmente a encontrar padrões de relacionamentos (relações e 
coocorrências) entre itens e dados. Desta forma, no conjunto de atributos 
existentes em um cenário, devemos buscar algumas regras que permitam 
associarmos os atributos no formato:

X (antecedente) à Y (consequente) indicando que as ocorrências de Y 
acontecerão junto com as de X. 

Na prática, poderíamos compreender a relação acima pelo exemplo:

90% dos alunos que frequentam as 
disciplinas de português e inglês... 

(antecedente)

Também frequentam 
a disciplina de francês 

(consequente)

Esta taxa de “90%” indicada no exemplo, normalmente, se refere à 
confiança. Segundo Tan, Steinbach e Kumar (2009), os fatores suporte e 
confiança são responsáveis por determinar a importância que determinada 
regra terá. O suporte está relacionado à frequência com que determinada 
regra ocorrerá quando comparada ao conjunto total dos dados relacionados, 
ou seja, o percentual de transações em que as regras são encontradas. A 
confiança, apesar de também sugerir frequências, está limitada à existência 
de itens Y ocorrerem em todas as transações que contemplem X. Em outras 
palavras, considera apenas as transações que incluam o item X (antecedente). 

O algoritmo escolhido foi o APRIORI, por ser o mais difundido em 
regras de associação. Seu comportamento pode ser resumido à realização 
de buscas recursivas na base de dados, procurando conjuntos com maiores 
frequências, limitados aos parâmetros estabelecidos previamente, tais 
como o valor de suporte e o de confiança. Em Ferrari (2008), temos uma 
abordagem detalhada sobre esse algoritmo.
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3.1.3 Agrupamento e o algoritmo k-means

Para Ferrari (2008, p. 34), o K-means é um algoritmo simples e clássico 
de agrupamento de dados e pode utilizar a métrica Euclideana para cálculo 
das distâncias entre pontos. “K-means utiliza o conceito de centróides (...), 
onde o centróide representa o centro de um grupo, sendo calculado pela 
média de todos os objetos do grupo” (FONTANA; NALDI, 2009, p. 21). 
É necessário indicar a quantidade de grupos que se deseja criar, antes de 
iniciar seu funcionamento (FERRARI, 2008).

Cindra e Rangel explicam que o K-means pode “[...] fornecer uma 
classificação de informações de acordo com os próprios dados. Essa 
classificação (...) é baseada em análise e comparações entre os valores 
numéricos dos dados” (2012, p. 88).

 Para entender seu funcionamento, o K-means segue os seguintes 
passos Fontana e Naldi: 

1 Atribuem-se valores iniciais para os protótipos 
(centroides) seguindo algum critério; por exemplo: 
sorteio aleatório desses valores dentro dos limites 
de domínio de cada atributo;

2 Atribui-se cada objeto ao grupo cujo protótipo 
possua maior similaridade com o objeto;

3 Recalcula-se o valor do protótipo de cada grupo, 
como a média dos objetos atuais do grupo;

4 Repetem-se os passos 2 e 3 até que os grupos se 
estabilizem [...] (2009).

3.2 FERRAMENTA DE MINERAÇÃO DE DADOS

Escolhemos, para a análise das respostas dos questionários, o Waikato 
Environment for Knowledge Analysis (WEKA), software desenvolvido pela 
Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, que é muito difundido no 
meio acadêmico, além de possuir licença livre e código aberto. Ele, também, 
permite a escolha de várias tarefas e métodos pré-existentes relacionados ao 
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processo de KDD. Além disso, o software oferece recursos para a execução de 
tarefas relacionadas ao pré-processamento de dados, como a transformação 
ou seleção de atributos (HALL et al., 2009; WEKA, 2013).

O WEKA trabalha a partir de arquivos de entrada, preferencialmente 
no formato Attribute Relation File Format (ARFF) que corresponde a 
um arquivo do tipo texto, contendo blocos estruturados de informações, 
parâmetros e um cabeçalho. 

4 METODOLOGIA

A origem dos dados coletados advém de um processo de pesquisa 
descritiva, onde a utilização de questionários se torna essencial e implica na 
necessidade de identificar variáveis específicas e de forma padronizada. Os 
resultados, além de servirem como fonte de análise, poderão embasar futuras 
alterações e melhorias em relação ao questionário original (SILVA, 2013).

Os questionários foram enviados às escolas públicas municipais de 
Ensino Fundamental I e II do estado do Espírito Santo e visaram a obter 
respostas relacionadas ao uso dos laboratórios de informática nessas 
escolas, incluindo a opinião de seus gestores a respeito dos impactos que 
essa tecnologia desenvolve na formação dos alunos, ou seja, explorar a visão 
dos profissionais da educação sobre a influência das TICs nesses cenários.

As respostas do questionário foram recebidas em forma de planilha, no 
formato XLS (Microsoft Excel). Essa planilha contém 48 colunas e 69 linhas. 
Cada coluna representa um atributo (pergunta do questionário), enquanto 
as linhas (instâncias ou registros) fornecem as diversas respostas dadas pelos 
gestores das diversas escolas consultadas. Apesar de obter 69 respostas, só foi 
possível trabalhar com 63 delas, pois foram incluídas neste artigo apenas as 
respostas dos gestores que concordaram em responder ao questionário.

Esses dados foram pré-processados e geraram dois conjuntos de dados 
a serem trabalhados de forma diferente. A intenção é não só comparar as 
respostas obtidas, mas também complementar as informações obtidas de 
uma forma com as obtidas com a outra. O primeiro conjunto de dados 
é a soma do perfil do gestor com a respectiva análise do Laboratório de 
Informática onde trabalha, e será analisado com regras de associação 
(algoritmo APRIORI). O segundo conjunto trata somente do perfil do 
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gestor, que será analisado com agrupamentos (algoritmo K-means). O pré-
processamento pode ser feito manualmente e/ou com softwares apropriados, 
como a ferramenta Excel2Arff Converter5

19. 
Os atributos do conjunto 1 estão descritos no quadro 1, e os atributos 

e valores possíveis do conjunto 2 se encontram no quadro 2. No conjunto 2, 
houve o cuidado de formatar os nomes sem acentuação e com as palavras 
sem espaço para não haver erro na codificação e, a partir deste, foram 
gerados dois arquivos codificados, um com os resultados nominais e outro 
com os resultados numéricos para testar se haveria alguma mudança de 
resultado na aplicação do algoritmo K-means.

Quadro 1 - Os atributos/perguntas a serem considerados no conjunto 1

Atributo resultante Tipo de Dado
A_configuração_de_hardware_dos_computadores_é Nominal
A_conservação_dos_computadores_é Nominal
Os_softwares_livres_dos_laboratórios_são Nominal
A_carga_horária_do_gestor_do_laboratório_é_de Nominal
O_tempo_na_função_de_gestor_do_laboratório_é_de Nominal

O_total_de_computadores_do_laboratórios_é_de
Nominal 
(discretizado)

O_turno_funcionamento_do_laboratórios_é_de Nominal
Os_softwares_pagos_do_laboratório_são Nominal
A_média_alunos_por_computador_é_de Nominal

Fonte: Os autores (2013)

Quadro 2 - Atributos/perguntas a serem considerados no conjunto 2 (parte 1)

Tabela de codificação de atributo
Atributo Nominal Numérico

Sexo
Feminino 1
Masculino 2

5 O texto pode ser encontrado em:<http://sourceforge.net/projects/exceltoarffconv/>
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Quadro 2 - Atributos/perguntas a serem considerados no conjunto 2 (parte 2)

Tabela de codificação de atributo
Atributo Nominal Numérico

Formacão Acadêmica

Técnico 1
Bacharel 2
Licenciatura 3
Especializacão 4
Mestrado 5
Doutorado 6

Tempo na Escola

Menos de 1 ano 1
Mais de1ano até 3 anos 2
Mais de 3 anos até 5 anos 3
Mais de 5 anos até 10 anos 4
Mais de10 anos até 20 anos 5
Mais de 20 anos 6

Tempo Funcão Gestor

Menos de 1 ano 1
Mais de 1 ano até 3 anos 2
Mais de 3 anos até 5 anos 3
Mais de 5 anos até 10 anos 4
Mais de 10 anos até 20 anos 5
Mais de 20 anos 6

Carga Horaria

Até 20h 1
Mais de 20h até 30h 2
Mais de 30h até 40h 3
Mais de 40h 4

Formacão Tec Educ
Sim 1
Nao 2

Fonte: Os autores (2013)

O conjunto 1 foi executado com os parâmetros descritos no quadro 3, 
e o conjunto 2 foi executado com os parâmetros do quadro 4. 
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Quadro 3 - Parâmetros para a execução do APRIORI com o conjunto 1

Primeira Execução Segunda Execução
Power BoundMin Support = 0.1 (10% 
de suporte mínimo)

Power Bound  MinSupport = 0.2 
(20% de suporte mínimo)

minMetric = 0.9 (90% será a taxa 
mínima de confiança)

minMetric = 0.9 (90% será a taxa 
mínima de confiança)

numRules = 10 (dez regras serão 
criadas no máximo)

numRules = 10 (dez regras serão 
criadas no máximo)

Fonte: Os autores (2013)

Quadro 4 - Parâmetros para a execução do K-means com o conjunto 2
Uma execução com cada codificação (nominal e numérica)

distanceFunction = EuclideanDistance –R first-last (onde é determinada a 
medida que será usada para calcular a distância entre os registros).
MaxIterations = 500 (é informada a quantidade máxima de iterações no 
algoritmo).
numCluster = 2 (quantidade de agrupamentos que o algoritmo deve criar).

Fonte: Os autores (2013)

5 ANÁLISE DE DADOS DO CONJUNTO 1

Das 69 respostas dadas, restaram 63 após o processo de limpeza. Na 
primeira execução do algoritmo APRIORI sobre o conjunto de dados 1 
realizada com a ferramenta WEKA, obtivemos 10 regras de associação. A 
relação das 10 regras geradas está descrita no quadro 5.

Quadro 5 - Regras de associação geradas a partir do algoritmo APRIORI (parte 1)

Nº. Definição da regra de associação Grau de confiança

1

A_conservação_dos_computadores_é=Bom 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 19 ==> 
A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 19 
conf:(1)> lift:(1.5) lev:(0.1) [6] conv:(6.33)

conf:(1)
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Quadro 5 - Regras de associação geradas a partir do algoritmo APRIORI (parte 2)

Nº. Definição da regra de associação Grau de confiança

2

Os_softwares_livres_dos_laboratórios_
são=Sistema Operacional_Aplicativos (Editores 
de texto_planilhas eletrônicas_apresentações 
de slides etc.)_Softwares Educativos_Jogos 
Educacionais_Outros Jogos 
O_total_de_computadores_do_laboratórios_é_
de=(10.888889-20.777778] 12 ==> 
A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 12 
<conf:(1)> lift:(1.5) lev:(0.06) [4] conv:(4)

conf:(1)

3

Os_Softwares_pagos_laboratório_são=Nenhum 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 12 ==> 
A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 12 
<conf:(1)> lift:(1.5) lev:(0.06) [4] conv:(4)

conf:(1)

4

A_conservação_dos_computadores_é=Bom 
O_turno_funcionamento_do_laboratórios_é_
de=Matutino_Vespertino 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 10 ==> 
A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 1 
<conf:(1)> lift:(1.5) lev:(0.05) [3] conv:(3.33)

conf:(1)

5

A_carga_horária_do_gestor_do_laboratório_é_
de=mais de 20h até 30h 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 9 ==> 
A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 9 
<conf:(1)> lift:(1.5) lev:(0.05) [3]

conf:(1)
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Quadro 5 - Regras de associação geradas a partir do algoritmo APRIORI (parte 3)

Nº. Definição da regra de associação Grau de confiança

6

A_carga_horária_do_gestor_do_laboratório_é_
de=mais de 20h até 30h 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 9 ==> 
A_conservação_dos_computadores_é=Bom 9    
<conf:(1)> lift:(1.85) lev:(0.07) [4] conv:(4.14)

conf:(1)

7

A_conservação_dos_computadores_é=Bom 
A_carga_horária_do_gestor_do_laboratório_é_
de=mais de 20h até 30h 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 9 ==> 
A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 9 
<conf:(1)> lift:(1.5) lev:(0.05) [3] conv:(3)

conf:(1)

8

A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 
A_carga_horária_do_gestor_do_laboratório_é_
de=mais de 20h até 30h 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 9 ==> 
A_conservação_dos_computadores_é=Bom 9    
<conf:(1)> lift:(1.85) lev:(0.07) [4] conv:(4.14)

conf:(1)

9

A_carga_horária_do_gestor_do_laboratório_é_
de=mais de 20h até 30h 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 9 ==> 
A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 
A_conservação_dos_computadores_é=Bom 9    
<conf:(1)> lift:(2.33) lev:(0.08) [5] conv:(5.14)

conf:(1)
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Quadro 5 - Regras de associação geradas a partir do algoritmo APRIORI (parte 4)

Nº. Definição da regra de associação Grau de confiança

10

Os_softwares_livres_dos_laboratórios_
são=Sistema Operacional_Aplicativos 
(Editores de texto_planilhas eletrônicas_
apresentações de slides etc.)_Softwares 
Educativos_Jogos Educacionais_Outros Jogos 
O_total_de_computadores_do_laboratórios_é_
de=(10.888889-20.777778] 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 9 ==> 
A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 9 
<conf:(1)> lift:(1.5) lev:(0.05) [3] conv:(3)

conf:(1)

Fonte: Os autores (2013)

A partir das 10 regras obtidas, escolhemos duas que consideramos 
interessantes para analisar os possíveis padrões existentes, e podemos 
interpretá-las da seguinte forma:

Regra 1: com grau de confiança de 100% (conf = 1), indica que a 
conservação dos computadores é considerada (Bom), ao mesmo tempo em 
que a média de uso é de (um computador para dois alunos) em 19 casos (30%), 
bem como a configuração de hardware também é (Bom) em 19 situações;

Regra 5: com grau de confiança de 100% (conf=1), tem-se que, quando a 
carga horária do gestor do laboratório está compreendida na faixa (20h até 30h) 
e a média de uso é de (um computador para dois2 alunos) em nove situações 
(14%), a configuração de hardware também é (Bom) em nove dos casos.

Na tentativa de obtermos outros padrões - processo iterativo -, 
utilizamos uma variação de parâmetros na segunda execução: manter o 
grau de confiança mínimo de 0.9 ou 90%, e aumentar o valor de suporte 
mínimo desejado para 0.2 ou 20%. 

Mesmo tendo um máximo de 10 regras, são geradas apenas dois 
(quadro 6). A regra 1 do quadro 6 é idêntica à regra 1 apresentada no quadro 
5. Portanto, segue a interpretação apenas da regra 2 do quadro 6:
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Regra 2: com grau de confiança de 93% (conf=1), tem-se que, em 14 
(22%) exemplos em que a conservação dos computadores é considerada 
(Bom) e os softwares livres disponíveis nos laboratórios são (Sistema 
Operacional_Aplicativos (Editores de texto_planilhas eletrônicas_
apresentações de slides etc.) Softwares Educativos_Jogos Educacionais_
Outros Jogos), a configuração de hardware também é (Bom), porém em 13 
casos (20%);

Quadro 6 - Novas regras de associação geradas a partir do algoritmo APRIORI

Nº. Definição da regra de associação Grau de confiança

1

A_conservação_dos_computadores_é=Bom 
A_média_alunos_por_computador_é_de=1 
computador para 2 alunos 19 ==> 
A_configuração_de_hardware_dos_
computadores_é=Bom 19 
<conf:(1)> lift:(1.5) lev:(0.1) [6] conv:(6.33)

conf:(1)

2

A_conservação_dos_computadores_é=Bom 
Os_softwares_livres_dos_laboratórios_são=Sistema 
Operacional_Aplicativos (Editores de texto_planilhas 
eletrônicas_apresentações de slides etc.)_Softwares 
Educativos_Jogos Educacionais_Outros Jogos 14 
==> 
A_configuração_de_hardware_dos_computadores_
é=Bom 13 
<conf:(0.93)> lift:(1.39) lev:(0.06) [3] conv:(2.33)

conf:(0.93)

Fonte: Os autores (2013)

6 ANÁLISE DE DADOS DO CONJUNTO 2

Vemos, na figura 2, a aplicação dos dados no WEKA com a primeira 
etapa da avaliação, na aba preprocess:
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Figura 2 - Resultados obtidos com a classe preprocess, no WEKA

Fonte: Os autores (2013)

Os resultados obtidos na figura 2 foram baseados nas respostas dos 
63 questionários válidos para a realização da mineração de dados, em que 
pudemos observar alguns resultados interessantes:

•  Observou-se que a maioria das pessoas que trabalha como gestor de 
laboratório é do sexo feminino, diferentemente do que se pensa, já 
que a área de Tecnologia da Informação costuma ter predominância 
de pessoas do sexo masculino;

•  Todos os gestores que possuem mestrado também têm formação 
específica na área de Tecnologia Aplicada à Educação;

•  A maioria dos gestores especialistas tem formação na área de 
Tecnologia Aplicada à Educação;

•  A titulação máxima predominante dos gestores é o bacharelado. 
Nesse quesito, foi levada em conta a maior graduação;

•  Nenhum dos gestores tem a titulação de Doutorado; 
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•  46, dos gestores de laboratório, têm menos de um ano de trabalho 
na escola;

•  Na comparação dos gráficos de tempo na escola com o tempo na 
função de gestor, pode-se observar que a maioria já entrou na escola 
com essa função e foram poucos que migraram de outra função, talvez 
professores, para se dedicarem à gestão do laboratório de informática;

•  Todos os gestores com mais de 40h semanais têm formação na área 
de Tecnologia da Educação;

•  Aproximadamente 16% dos gestores não têm formação na área de 
Tecnologia da Educação.

Nas figuras de 3 a 5, são apresentados apenas os resultados relacionados 
ao uso do algoritmo K-means no WEKA com a codificação nominal, pois os 
resultados obtidos com a codificação numérica foram idênticos. 

Figura 3 - Resultado da codificação nominal com todos os registros

Fonte: Os autores (2013)

Na codificação nominal da figura 3, o K-means realizou o processamento 
com todos os registros do banco. Ele dividiu os resultados em dois grupos 
em que a probabilidade maior seria de registros do sexo feminino, com 
bacharelado; a menor, de um ano trabalhando na escola, com menos de um 
ano na função de gestor, com carga horária entre 20h e 30h, com formação 
Tecnológica Educacional. No outro grupo, seria uma probabilidade bem 
menor de ser do sexo masculino, com bacharelado, menos de um ano na 
escola, há menos de um ano na função de gestor, com carga horária entre 
20h e 30h, e sem formação Tecnológica Educacional.
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Figura 4 - Resultado da codificação nominal com 66% dos registros para treinar

Fonte: Os autores (2013)

Na codificação nominal da figura 4, o K-means realizou o processamento 
com 66% dos dados para treinar. Com isso, ele selecionou 41 registros e 
apresentou como resultado dois grupos, mais equilibrado do que o resultado 
com todos os registros. Nesse resultado, a probabilidade maior demonstrada 
foi a de que o gestor seria do sexo feminino, com especialização, com menos 
de um ano trabalhado na escola, e com menos de um ano como gestor, com 
carga horária até 20h e com formação em Tecnologia Educacional. 

Já no grupo menor, foram enquadrados 17 registros nos quais também 
prevaleceu o sexo feminino, com menos de um ano trabalhando na escola, 
com menos de um ano na função de gestor e com formação em Tecnologia 
Educacional, porém com bacharelado, com carga horária entre 20h e 30h. 

Figura 5 - Resultado da codificação nominal com 34% testado

Fonte: Os autores (2013)

Na codificação nominal da figura 5, é demonstrado o que restou dos 
66% treinados na figura 4. Com isso, o WEKA utiliza 34% dos registros para 
testar. Coincidentemente, há uma igualdade de proporção de registros de teste 
classificados para os dois grupos, o que indica que os agrupamentos criados são 
bem equilibrados, considerando a amostra dos 63 questionários respondidos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos demonstrar neste trabalho a aplicação de técnicas de 
mineração de dados em um contexto educacional, de forma prática, com 
o principal intuito de detectar agrupamentos e associações relevantes 
entre registros coletados por meio de questionários aplicados a gestores 
de laboratório, além de auxiliar o processo de mapeamento do uso de 
informática na educação nas escolas públicas das 10 microrregiões do 
Estado do Espírito Santo.

É importante mencionar que muitas atividades relacionadas à manipulação 
dos dados foram cruciais para a geração dos resultados alcançados, incluindo 
a execução dos algoritmos propostos. Entre elas, podemos destacar a limpeza, 
transformação e conversão de alguns atributos existentes nos questionários 
respondidos e usados como base de dados. É importante mencionar também que, 
na execução do algoritmo K-means, ele não fez diferenciação no processamento 
de dados nominais ou numéricos e os resultados foram idênticos.

Apesar de os resultados apresentarem algumas regras ou agrupamentos 
que pudessem favorecer a uma melhor compreensão dos temas relacionados às 
condições dos laboratórios de informática e gestores destes, o presente trabalho 
não pretendeu se aprofundar nessas questões, deixando uma abertura para 
interpretações e análises futuras de especialistas em educação e de educadores.

O intuito deste trabalho é transformar os dados brutos em informações 
relevantes, de forma que os especialistas em Educação possam explicar e 
interpretar os resultados demonstrados e transformá-los em conhecimento. 
Por exemplo, nos resultados demonstrados pelo WEKA vimos que a maioria 
dos gestores de laboratórios de informática possui titulação em bacharelado 
e que apenas 16% não possuem formação na área de tecnologia educacional, 
entre outras informações. Para avaliar a utilidade dessas informações, é 
necessário que os especialistas em Educação as coloquem dentro do contexto 
atual e as analisem dentro de um panorama mais amplo. 

Demonstramos, também, o potencial que a mineração de dados, 
incluindo suas técnicas, tarefas e algoritmos, principalmente o APRIORI 
e o K-means, possui ao desencadear a obtenção de novos conhecimentos 
a partir de um cenário mensurável, neste caso, relacionado ao contexto 
educacional. No entanto, precisamos reforçar que é necessário um 
aprofundamento maior nos testes e análises realizados acerca das técnicas e 



103

Coletânea de Artigos sobre  
Informática na Educação

algoritmos, principalmente como forma de melhorarmos a identificação de 
novas soluções, critérios e objetivos.

Muitas outras simulações, que incluam técnicas ou atributos diferentes 
dos utilizados aqui poderão ser realizadas na identificação de novas regras de 
associação ou padrões relevantes. Questionários mais especializados poderão 
ser encaminhados às escolas como forma de garantir a identificação de padrões 
mais contundentes e representativos, oferecendo maior suporte à tomada 
de decisões estratégicas dentro de cada cenário. Nesses casos, novamente 
precisaríamos realizar o tratamento das informações, nos mesmos moldes já 
conhecidos: Pré-processamento, Mineração e Análise dos Dados.
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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de investigar a importância da formação 
docente no contexto escolar para o uso das Novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação (NTIC) no processo de ensino e aprendizagem. Adota como 
pressuposto que o educador constitui o principal mediador entre as novas 
tecnologias e a construção do conhecimento, por parte dos alunos, no 
contexto escolar. Utiliza os estudos realizados por Levy, Valente, Moran, 
entre outros autores, para discutir a inclusão das novas tecnologias na área 
educacional. Para tanto, utiliza o estudo de caso como possibilidade para 
desenvolvimento da pesquisa. O estudo foi realizado em uma escola pública 
do município de Viana, estado do Espírito Santo, e teve como participantes 
sete professoras. A partir da análise dos dados, foi possível refletir a 
importância do conhecimento tecnológico para os educadores, bem como 
os desafios referentes ao uso das NTIC na educação, pois a apropriação 
desse conhecimento pelos educadores é imprescindível para a mudança das 
práticas pedagógicas no contexto escolar. 

Palavras-chave: novas tecnologias, inclusão digital, ferramenta 
educacional, formação docente.

ABSTRACT

This study aims to investigate the importance of training teachers for the 
use of new Information and Communication Technologies (NICT) in teaching 
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and learning. It follows the assumption that the educator should be the main 
mediator between new technologies and the construction of knowledge by 
students in the school context. We use studies by Levy, Valente, Moran among 
other authors to discuss the inclusion of new technologies in education. For 
that we also use the case study as a possibility for the development of the 
research. The study was conducted in a public school in Viana district, state 
of Espírito Santo, and was attended by seven teachers. From the data analysis 
it was possible to reflect on the importance of technological knowledge for 
educators, as well as the challenges related to the use of NICT in education, 
because the appropriation of this knowledge is essential for educators to 
change pedagogical practices in the school context

Keywords: new technologies, digital inclusion, educational tool, teacher 
training.

1 INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea e o avanço das Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (NTIC), compreendidas como o conjunto de 
tecnologias e métodos provenientes da revolução informacional, desen-
cadeado entre os anos de 1970 e 1990, tornou a vida dos indivíduos mais 
interativa e dinâmica, na qual os acontecimentos do mundo podem ser 
alcançados por todos e de forma instantânea. 

As NTIC estão inseridas na “sociedade da informação” (CHAVES, 
1998) e também nas atividades cotidianas como a televisão, o rádio, o 
acesso a serviços bancários, a telefonia móvel, acesso a redes sociais etc., 
vinculadas à interatividade e à possibilidade de todos criarem e acessarem 
diferentes informações e conhecimentos. Elas alcançaram distâncias 
que antes não eram possíveis, pois as inter-relações dependiam de outros 
meios. Portanto, o computador e a internet revolucionaram as formas de 
comunicação e informação, por meio da acessibilidade às informações e 
do avanço acelerado das tecnologias, que têm alterado significativamente 
o modo de entender e de perceber o mundo. Tanto que Pierre Lévy (1993) 
denomina essas tecnologias de “tecnologias inteligentes”, pois possibilitam 
outro modo de pensar, de construir o conhecimento, pautado em uma lógica 
hipertextual e não mais linear.  
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Assim, o indivíduo percebe o mundo em uma variável contextual 
e imprime suas intencionalidades e prioridades, construindo um novo 
conhecimento a partir da interação com as diversas informações e em 
colaboração com a sociedade. Morin (2000) destaca que o conhecimento deve 
se construir em espiral, voltando-se a um questionamento contínuo do que 
foi encontrado. Os métodos de conhecimento, segundo esse autor, devem se 
constituir em seu caminhar e devem ser constantemente revistos e repensados. 

Nesse processo, o papel do educador é de suma importância na 
compreensão e na boa utilização das NTIC, diante das novas perspectivas 
para a educação. Há que se ponderar ainda que a sociedade exige interagir 
de forma cada vez mais rápida e eficiente com as NTIC. 

Segundo Moran (2007), ensinar e aprender estão sendo desafiados 
como nunca. Há inúmeras informações, múltiplas fontes, visões diferentes 
de mundo. Educar hoje é mais complexo porque a sociedade, também, é 
mais complexa e igualmente o são as competências necessárias. Desse modo, 
precisamos repensar todo o processo de aprendizagem, reaprender a ensinar 
e a mediar as nossas relações com os alunos e com os conhecimentos.

Os educandos lidam, no seu cotidiano, com diferentes tecnologias. 
Então, cabe aos educadores compreender e estreitar a sua relação com os 
novos saberes oriundos da área da informática educacional. Sabemos que 
muitos são os percalços, porém, em se tratando de possibilidades, as NTIC 
poderão ser um novo meio de comunicação para ampliar e modificar as 
formas de ensinar e aprender. 

Em meio a uma sociedade complexa e competitiva, as NTIC possibilitam 
ao educador e ao educando novas ferramentas de mediação no processo de 
construção do conhecimento. Essas tecnologias, associadas a um processo 
educativo planejado e mediado pelo educador, proporcionam resultados 
positivos na aprendizagem dos educandos, além de enriquecer a prática 
pedagógica, com potencial para tornar mais significativo esse processo.

Vigotski (2000) mostra a importância da educação escolarizada e, 
consequentemente, do trabalho de mediação do professor para o desen- 
volvimento dos indivíduos, na medida em que o aprendizado escolar, 
sistematizado, intencionado e planejado mediatiza o processo de desen-
volvimento da criança, produzindo algo fundamentalmente novo. Nesse 
sentido, afirma que “a aprendizagem está sempre adiante do desenvolvimento” 
(VIGOTSKI, 2000, p. 322). 
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Nessa perspectiva, o papel do educador seria o de possibilitar cresci-
mento e desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo, por meio da 
mediação com as NTIC presentes no contexto social. E, a partir do plane-
jamento e da flexibilização do currículo escolar, incluir novas propostas 
pedagógicas a fim de ampliar os conhecimentos dos alunos. 

Diante desse contexto, questionamo-nos: será que a formação do educador 
contempla os conhecimentos voltados ao uso das NTIC que o orientam no 
processo de ensino e aprendizagem? Nesse sentido, busca-se investigar de que 
forma a escola e os profissionais estão utilizando as NTIC para estimular o 
interesse dos educandos na sua formação. Para tanto, elegemos como objetivo 
geral: investigar a importância da formação docente no contexto escolar para 
o uso das NTIC no processo de ensino e aprendizagem.

As novas tecnologias têm provocado mudanças profundas em nosso 
modo de vida e na forma como percebemos o mundo. Nesse âmbito, cabe às 
escolas o ensino e a apreciação dessas transformações, devido à exposição e 
ao uso de novos meios de comunicação dos educandos. Não se pode isolar 
a escola dessas novas tecnologias, visto que se trata de uma ferramenta de 
promoção do saber e da inovação, possibilitando uma sociedade competitiva 
e exigente, na busca pela atualização constante.

As NTIC devem significar uma mudança do paradigma educacional, 
que venha a contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Desse 
modo, não basta que o educador tenha o acesso às propostas e concepções 
inovadoras; é preciso construir sua prática voltada à articulação das áreas de 
conhecimento e das NTIC.

2  A FORMAÇÃO DO EDUCADOR E A TECNOLOGIA

Stahl afirma que: “[...] o uso das novas tecnologias amplia considera- 
velmente o nível de informação e contribui para o aumento do conhe-
cimento” (1995, p. 112). O autor considera que a participação do educador 
é imprescindível para a mediação das NTIC no âmbito educacional 
institucionalizado. Nesse sentido, o uso e o domínio de ferramentas tecnológicas 
propiciam estratégias diferentes para o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas, reflexão crítica e solução de problemas no contexto escolar.
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Sculley citado por Stahl (1995) declara que a tecnologia configura-
se como um novo paradigma para explorar quantidades de informação, 
levando os indivíduos além do “quê” para o “como” e o “porquê”, da figura 
estática para a visualização dinâmica, da experiência limitada para múltiplas 
e diversificadas experiências. Nessa perspectiva, os textos multimídia e 
hipermídia, a comunicação virtual e sem fronteiras abrem inúmeras 
perspectivas para a educação. No entanto, como afirma Stahl :

[...] será sempre [necessária] a capacidade do 
professor para selecionar e explorar as tecnologias 
adequadas ao seu contexto específico que dará 
a devida dimensão ao seu uso na educação, não 
só porque facilitará as tarefas de ensino, mas 
principalmente, porque poderá facilitar e ampliar a 
aprendizagem de seus alunos (1995, p. 56).

Fica evidente que a formação do educador é uma das condições básicas 
para que se possa utilizar qualquer aparato tecnológico, com o intuito de 
contribuir para a aprendizagem do educando. De acordo com Collelo:

Independente da qualidade do material adotado 
pelo professor é preciso considerar o uso que 
se faz dele: bons livros podem ser tragicamente 
aproveitados e obras de péssima qualidade podem 
ser compensadas pela genialidade de um grande 
mestre que sabe criar as melhores condições para a 
aprendizagem (1995, p. 100).

Assim, as discussões acerca das NTIC promovem questionamento a 
respeito de seu uso, bem como a respeito do papel do educador e de sua mediação 
pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, é importante 
saber o que pensa o educador de sala de aula sobre essa questão, ou seja, sobre a 
necessidade ou não de uma formação que contemple essa área de conhecimento. 

Segundo Valente (1997), a formação de educadores para utilização 
de computadores na educação poderá vir a contribuir bastante para o 
aprimoramento da prática educativa, se esta for pautada pela compreensão 
de possibilidades e limites de tais instrumentos na concretização do papel 
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educativo da escola, abrangendo a forma de utilizar os computadores não só 
no seu cotidiano, mas também em seu processo de formação inicial, do qual 
os futuros educadores devem participar de forma prática do como atuar em 
sala de aula com o uso das NTIC.

Um dos fatores primordiais para a obtenção do sucesso na utilização das 
NTIC é a formação do educador perante essa nova realidade educacional, que 
deverá envolver uma série de vivências e conceitos, tais como: conhecimentos 
básicos de informática, conhecimento pedagógico, integração de tecnologia 
com as propostas pedagógicas, formas de gerenciamento de sala de aula com 
os novos recursos tecnológicos em relação aos recursos físicos disponíveis e 
ao “novo” educando, que passa a incorporar e assumir uma atitude ativa no 
processo; revisão das teorias de aprendizagem, didática e projetos multi, inter e 
transdisciplinares. Desse modo, concordamos com Delgado quando nos diz que:

Não basta que a escola venha enriquecer-se da nova 
tecnologia inteligente sem que haja uma formação 
concreta entre os profissionais de como utilizá-la, 
ou seja, não adianta levar para dentro do sistema 
educacional o melhor da informação e da comunicação 
sem que os educadores a desejam e a conquistem. 
Pois será em vão se a sua utilização ficar somente no 
instrumento ou na técnica (2006, p. 73).

O educador, como um mediador do processo de aprendizagem, coloca 
em evidência o papel de sujeito aprendiz e o fortalece como ator das atividades 
no intuito de atingir seus objetivos. Para que o educador esteja preparado para 
enfrentar os desafios com as NTIC, deve haver uma atualização constante, já 
que pode adquirir novos conhecimentos por meio das novas tecnologias.

Nessa perspectiva, há a necessidade de uma aproximação entre os 
programas de formação do educador (inicial e continuada) e as iniciativas 
que propõem a utilização dessa tecnologia nos processos de ensino e 
aprendizagem, além de haver convergência entre os objetivos de ambos. O 
profissional da educação precisa interagir com os recursos oferecidos pelas 
NTIC e aprender a explorá-los de forma crítica e inteligente em sua formação 
inicial e também na formação continuada, refletindo sobre o uso desses 
recursos. De acordo com Valente, para usar os recursos da informática na 
prática docente a formação do educador:
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[...] não pode se restringir à passagem de informações 
sobre o uso pedagógico da informática. Ela deve 
oferecer condições para o professor construir 
conhecimento sobre técnicas computacionais e 
entender por que e como integrar o computador em 
sua prática pedagógica. Além disso, essa formação 
deve acontecer no local de trabalho e utilizar a 
própria prática do professor como objeto de reflexão 
e de aprimoramento, servindo de contexto para a 
construção de novos conhecimentos (2003, p. 3).

A afirmação de Valente (2003) sugere que o profissional da educação 
esteja em formação continuamente e, além disso, que esta seja baseada em 
sua ação. Ou seja, à medida que o profissional se propõe a explorar as NTIC 
na sua prática, ele tem a possibilidade de refletir sobre esse uso. Todavia, 
para que os educadores compreendam o computador como recurso na 
sua prática pedagógica, eles necessitam estar em contato com a tecnologia 
(dentro e fora da sala de aula), saber o que fazer com o computador em 
sua área de atuação, saber inovar, ter criatividade, ter competência para 
avaliar, entre outros. Para isso acontecer, é de fundamental importância que 
a escola ofereça espaço para a formação dos educadores e que estes tenham 
oportunidades de estarem em contato com os computadores, afastando o 
medo e a insegurança ainda existente.

A literatura aponta algumas possibilidades de formação, tendo em vista a 
importância do conhecimento tecnológico para os professores. Bonilla e Pretto 
(2012) apresentam as potencialidades das NTIC para constituição de dinâmicas 
horizontais no processo de formação inicial de professores na Bahia. 

Gonçalves e Nunes afirmam que: “[...] é preciso redimensionar a forma 
como está sendo desenvolvida a formação do professor para as NTIC, 
criando grupos de estudo e desenvolvendo ambientes de cooperação entre 
seus pares” (2006, p.16). 

Nesse sentido, a formação do educador em relação às NTIC não pode 
ser uma simples oportunidade para passar informações, mas deve propiciar 
a vivência de uma experiência que contextualize o conhecimento que 
ele constrói. A escola precisa oferecer condições para que o educador se 
mantenha em constante atualização, proporcionando cursos de capacitação 
e estrutura física adequada.
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3 O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO: CONHECENDO O 
CONTEXTO E OS SUJEITOS

A pesquisa, de caráter qualitativo, do tipo estudo de caso, teve como 
objetivo investigar a importância da formação docente para o uso das NTIC 
no contexto escolar. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi utilizado 
como instrumento de coleta de dados um questionário semiestruturado, 
como forma de compreender como as NTIC perpassavam a formação inicial 
e continuada dos educadores, bem como as suas práticas. Os questionários 
elaborados constaram de perguntas abertas e fechadas, visando a conhecer 
as opiniões dos sujeitos entrevistados.

O estudo foi realizado na escola municipal de ensino fundamental 
“Paulo Venturim”, localizada no município de Viana, na qual a pesquisadora 
atuava como professora e, no decorrer do curso de pós-graduação em 
informática na educação, a partir das suas observações, percebeu que as 
NTIC não eram utilizadas como ferramenta educacional para dinamizar 
a prática pedagógica, ao contrário, eram usadas como forma de lazer, 
desvinculadas dos objetivos de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, decidimos realizar o estudo nessa unidade de ensino, 
no intuito de possibilitar a reflexão sobre a importância das NTIC à prática 
educativa. A escola possuía 750 alunos em três turnos, com um quadro de 30 
professores, cinco pedagogos, quatro secretários. A escola possuía 17 salas 
de aula, uma cozinha, um refeitório, uma quadra de esporte, uma secretaria, 
uma sala de professores, seis banheiros, um laboratório de informática e 
uma sala de vídeo. 

Cabe ressaltar que o espaço físico do laboratório de informática não 
atendia bem à demanda, tendo a sala 22 máquinas e atendendo a turmas 
com até 35 alunos. Desse modo, para o desenvolvimento de uma atividade, 
era necessário que dois alunos compartilhassem da mesma máquina, o que 
prejudicava a aprendizagem daqueles que não tinham contato com essa 
tecnologia fora do espaço escolar.  Considere-se que a escola estava localizada 
em bairro de classe baixa, onde o acesso às TIC era restrito e muitos educandos 
tinham acesso ao computador e à internet somente na escola. 

Para avaliarmos e, assim, caracterizar o referido grupo, aplicamos um 
questionário apenas no turno vespertino, para treze professores. Apenas 
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sete devolveram e colaboraram para efetivação da pesquisa. Nota-se que 
os que não deram retorno possuíam maior tempo na profissão. Portanto, 
o grupo participante da pesquisa foi constituído por sete professoras, o que 
corresponde a aproximadamente 23% do total, um percentual relativamente 
pequeno3.22 Porém, optamos por desenvolver o estudo nesse local tendo em 
vista o envolvimento e interesse desse grupo de professores.

Quanto à formação dos professores, das sete entrevistadas, três 
cursaram magistério. Todas cursaram a graduação em Pedagogia e possuem 
cursos de pós-graduação, em nível de especialização, nas áreas de gestão 
e psicopedagogia. Observamos, ainda, que os educadores que atuavam 
na escola não apresentavam formação específica na área de tecnologias 
educacionais (especialização na informática educacional). 

Cabe destacar que, ao se estruturar a proposta pedagógica utilizando as 
novas NTIC, faz-se necessário pensar na formação dos educadores. Para que 
a atuação do educador seja satisfatória, ele necessita estar constantemente 
atualizado e estudando sempre. A formação continuada do profissional 
é processo constante, permitindo a análise da teoria na prática, além de 
desenvolver o senso reflexivo sobre a sua atuação. 

Quanto ao tempo de atuação na área de educação, quatro apresentavam 
de dois a seis anos na área e três possuíam mais de treze anos na profissão. 
No que se refere às experiências anteriores, somente duas exerceram outras 
atividades, como auxiliar de escritório. 

Em relação à carga horária de trabalho, a maioria (cinco) trabalhava 
em mais de um horário e atuava em outras funções, totalizando uma carga 
horária semanal de 50h. Apenas duas trabalhavam 25h por semana, em 
apenas uma escola, pois uma delas reside no município de Serra/ES e não 
seria possível o cumprimento de horário em dois turnos. Já a outra atua 
apenas em um horário devido a particularidades domésticas. A intensa 
jornada de trabalho dessas profissionais nos leva a refletir acerca das 
condições de trabalho dos professores que atuam na educação, na ausência 
de espaço e tempo para planejar, estudar e aprofundar seus conhecimentos 
referentes à sua área de atuação.

3 Cumpre esclarecer que o turno matutino não mostrou interesse em realizar a pesquisa, 
por isso nos limitamos ao turno vespertino.
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4 FORMAÇÃO, TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS

As professoras relataram que, na sua formação inicial, tiveram 
conteúdos voltados às NTIC. Das sete professoras, seis tiveram, em sua 
formação, disciplinas que contemplavam as NTIC como ferramentas para 
o processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, observamos que essa 
temática tem sido contemplada no currículo da formação de professores, 
o que é fundamental para pensarmos nas práticas nas escolas. Segundo 
Valente “[...] a implantação da informática na educação consiste basicamente 
de quatro ingredientes: o computador, o software educativo, o professor 
capacitado para usar o computador como ferramenta educacional e o 
aluno” (1993, p. 02). Ou seja, implica na articulação de diferentes elementos 
a serviço de um projeto educativo que ultrapasse o domínio instrumental e 
que também dele não descuide.

No que se refere à formação continuada voltada às tecnologias edu-
cacionais, seis professores afirmaram que já fizeram algum curso na área. 
No entanto, apenas quatro professoras afirmaram que se sentem seguras 
para utilizar as tecnologias no apoio ao processo de ensino e aprendizagem. 
Esses dados nos levam a refletir acerca da qualidade dos cursos de formação 
continuada, voltados à área de tecnologias educacionais, tendo em vista que 
muitos desses cursos são de pequena duração, organizados com a finalidade 
apenas de emitir uma certificação de forma a contribuir para a contagem 
cumulativa de pontuação para o ingresso e evolução na carreira do magistério.

Desse modo, podemos perceber que os cursos de formação conti-
nuada dos professores não têm acompanhado o avanço tecnológico, as 
possibilidades das NTIC para a prática educacional, e a importância para a 
atuação do educador. Pois é certo que esses novos avanços e recursos postos 
à disposição da escola farão com que os educandos tenham ainda mais 
condições de estar preparados e informados, desenvolvendo, assim, maior 
capacidade de comparação e senso crítico.

Quando perguntadas sobre quais as vantagens no uso das NTIC no 
processo educacional, as professoras relataram que o uso desses novos recursos 
desperta a curiosidade no educando ao lidar com o novo, além disso, constitui 
um incentivo para que os alunos aprendam novos/outros conhecimentos. 
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De acordo com Kenski, (1996) o trabalho com as NTIC de forma 
interativa nas aulas requer a responsabilidade de aperfeiçoar as com-
preensões dos educandos quanto ao mundo natural e cultural em que estão 
inseridos. Desse modo, quando se trabalha adequadamente com NTIC, a 
aprendizagem ocorre com o envolvimento integral do indivíduo, isto é, do 
emocional, do racional, do seu imaginário, do intuitivo, do sensorial em 
interação, a partir de desafios, da exploração de possibilidades, do assumir 
de responsabilidades, do criar e do refletir juntos. 

No que se refere às desvantagens no uso das NTIC no processo 
educacional, foi destacado o despreparo do educador, que se acomoda e não 
faz a articulação entre teoria e prática e o uso indevido de outros conteúdos 
pelos educandos. Entretanto, faz-se necessário ressaltar que essa situação 
acontece quando não há um planejamento adequado ou mesmo quando não 
se detém o conhecimento sobre os recursos que podem ser utilizados. Assim, 
a constituição de práticas pedagógicas que contemplem as NTIC de modo 
significativo pressupõe uma formação que possibilite ao educador aprender 
a manusear as NTIC e auxiliar os alunos no seu processo de aprendizagem, 
de modo a familiarizar-se com elas, apoderar-se de suas potencialidades e 
produzir novos saberes.

O suporte oferecido pela escola no laboratório de informática não 
satisfazia às necessidades dos educadores, uma vez que eram orientados 
por estagiários do curso de Pedagogia. Então, muitas vezes os recursos 
mais utilizados tornavam-se repetitivos e não despertavam os interesses 
cognitivos dos educandos. Desse modo, notamos a necessidade de um 
profissional qualificado para dar suporte ao professor, haja vista que a 
formação docente ainda carece de aprofundamento teórico e prático no que 
se refere ao uso das NTIC no processo educacional.

Também foi apontada a falta de equipamento que atenda a todos os 
educandos. Nesse sentido, observamos a necessidade de ampliação do 
espaço já que as turmas são numerosas e a sala não comportava o número 
de alunos, devido ao seu tamanho e pelas máquinas disponibilizadas. 
Vale lembrar, mais uma vez, que a transformação do ensino em busca da 
melhoria não depende apenas da implantação e utilização do computador, 
mas principalmente, de um conjunto de medidas de natureza estrutural, 
administrativa e pedagógica que estimule novas posturas, atitudes e 
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procedimentos, rompendo com práticas estabelecidas e enraizadas pelo 
tempo. E a escola, hoje, não pode isentar-se da luta por essas transformações.

Para Oliveira (2006), o tripé do sistema de tecnologia educacional é 
composto por infraestrutura tecnológica, processos de transmissão do 
conteúdo e agentes do ambiente educacional. Assim, um dos desafios das 
instituições de ensino é a incorporação das NTIC ao sistema educacional e, 
para isso, essas instituições têm adotado diferentes estratégias para atender 
aos anseios da comunidade com relação à infraestrutura tecnológica. Nessa 
perspectiva, a modernização da infraestrutura da área das NTIC pode 
contribuir de maneira decisiva para a melhoria das práticas educacionais. 
Observa-se que há um longo caminho a ser pensado e a ser percorrido para 
que as escolas tenham os ambientes, e os educadores tenham condições 
de trabalho, utilizando-se das NTIC como “instrumentos” para o 
desenvolvimento da prática educativa.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo investigar a importância da formação 
docente no contexto escolar para o uso das NTIC no processo de ensino 
e aprendizagem, a partir do desenvolvimento de um estudo de caso na 
escola “Paulo Venturim”, no município de Viana. Para tanto, partimos do 
pressuposto de que o educador constitui o principal mediador entre as NTIC e 
a construção do conhecimento, por parte dos alunos, no contexto escolar. Esta 
pesquisa procurou mostrar como é essencial a formação do educador para 
atender a essa nova demanda e, especialmente, perceber o valor das NTIC 
para interagir, proporcionar conhecimento de maneira prazerosa e crítica.

A partir da análise dos dados, foi possível observar que o conhecimento 
sobre as NTIC perpassa os currículos de formação inicial e continuada dos 
professores, porém ainda deixa lacunas quanto a sua articulação com a prática 
pedagógica. Essas informações nos fazem refletir sobre a qualidade desses 
cursos, bem como sobre a forma como esse conhecimento integra o currículo de 
formação de professores. Assim, é preciso levar em consideração a importância 
da formação continuada dos profissionais, pois não é possível ignorar os novos 
conhecimentos, oriundos das NTIC. De acordo com Mercado: 
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Na formação de professores, é exigido dos 
professores que saibam incorporar e utilizar as 
novas tecnologias no processo de aprendizagem, 
exigindo-se uma nova configuração do processo 
didático e metodológico tradicionalmente usado 
em nossas escolas nas quais a função do aluno é 
de mero receptor de informações e uma inserção 
crítica dos envolvidos, formação adequada e 
proposta de projetos inovadores (1999, p. 12). 

Nessa perspectiva, notamos a urgência de políticas públicas que 
direcionem ações e recursos financeiros para a formação dos educadores 
no intuito de garantir os processos formativos que possibilitem novos 
conhecimentos e outras práticas. Assim, é tempo e momento de as escolas e, 
por sua vez, os educadores se adequarem a essa realidade que desponta um 
novo momento de conhecimento, de saber e inclusão digital.     

Além disso, os resultados apontaram a necessidade de um profissional 
com conhecimento específico na área das NTIC para o auxílio no trabalho 
dos professores no contexto escolar. Ainda podemos perceber as vantagens e 
desvantagens do uso das NTIC no processo de ensino e aprendizagem, bem 
como a importância da infraestrutura da escola e do planejamento para a 
utilização dessas tecnologias no cotidiano de sala de aula, assim como a sua 
articulação com os conteúdos previstos no currículo.

Acreditamos que o desenvolvimento deste estudo possibilitou refletir 
sobre a importância do conhecimento tecnológico para os educadores, bem 
como sobre os desafios referentes ao uso das NTIC na educação, pois a 
apropriação desse conhecimento pelos educadores é imprescindível para a 
mudança das práticas pedagógicas no contexto escolar. 

Percebemos, ainda, a necessidade de priorizar uma formação mais 
consistente na aplicação e utilização das ferramentas ofertadas pelas NTIC 
para um aprendizado mais significativo. Com os recursos gratuitos, como 
blogs, wikis (escrita colaborativa), com as câmeras digitais e a facilidade de 
publicar textos, vídeos e falas, o educador pode enriquecer as atividades 
negociadas com os educandos de forma muito mais diversificada e 
interessante. Nesse sentido, os recursos tecnológicos oferecidos à prática 
educacional podem atuar como coadjuvantes de ações intencionais, de 
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modo que eles sirvam de instrumentos de produção do conhecimento e 
redemocratização desse conhecimento por vias interativas e colaborativas. 
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RESUMO

Este artigo científico dedica-se a investigar a percepção dos alunos sobre 
a importância do uso ético das ferramentas tecnológicas de informação e 
comunicação na escola. Para tanto, analisamos os conceitos de ética, dano 
moral e assédio moral virtual, bem como o papel da escola na formação do 
cidadão, principalmente a partir do advento das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs). Prospectamos essa questão, por meio da análise das 
respostas aos questionários aplicados aos alunos que frequentam o curso 
técnico-profissional de uma escola estadual de ensino médio no município 
de Guaçuí, Espírito Santo. Concluímos que a escola tem um papel relevante  
na preparação dos alunos para o pleno exercício da cidadania no mundo 
virtual, orientando-os para a navegação e comunicação na internet.
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Palavras-chave: cidadania, ética na comunicação virtual, dano moral, 
assédio moral virtual.

ABSTRACT

This scientific paper is dedicated to investigate students’ perceptions 
about the importance of the ethical use of information technology and 
communication tools in school. For this, we analyzed the concepts of 
ethics, personal injury and virtual bullying as well as the role of schools in 
educating the citizen, especially since the advent of information technology 
and communication. We investigated this issue by analyzing the responses of 
questionnaires administered to students of a technical-and professional state 
school in the town of Guaçuí, Espírito Santo. We conclude that school has an 
important role in preparing students for full citizenship in the virtual world, 
guiding them to the surfing and communication on the Internet.

Keywords: citizenship, ethics in virtual communication, personal injury, 
virtual bullying.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste artigo é prospectar as expectativas dos 
alunos em relação ao papel que a escola deve representar frente aos desafios 
que envolvem a sociedade informacional e comunicacional, na qual se 
encontram inseridos.   Os alunos da atualidade representam as primeiras 
gerações que cresceram cercadas de tecnologias: computadores, vídeo, 
games, CD, câmeras de vídeo, telefones celulares, ipod, ipad, tablets e outros 
brinquedos e ferramentas da era digital. De acordo com Prensky 

[...] um aluno graduado atual passou menos de 
5.000 horas de sua vida lendo, mas acima de 
10.000 horas jogando vídeo games (sem contar 
as 20.000 horas assistindo à televisão). Os jogos 
de computadores, e-mail, a Internet, os telefones 
celulares e as mensagens instantâneas são partes 
integrais de suas vidas (2001, p. 1).
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Portanto, este trabalho visa a caracterizar o cenário de desenvolvimento 
das novas mídias, destacando sua importância na comunicação virtual 
e, ainda, resgatar os conceitos de ética e cidadania no currículo escolar e 
sua importância para a formação crítica e criativa dos educandos. O foco 
do trabalho concentrou-se na análise da percepção dos educandos sobre a 
importância da inclusão da ética e do assédio moral na comunicação virtual, 
como temas transversais ao conteúdo didático.

Uma escola comprometida com a formação para a cidadania, na 
sociedade contemporânea, não pode se esquivar de participar da nova ágora 
da cidadania - a imensa praça virtual, que é a Grande Rede Mundial de 
Computadores, cognominada sucintamente de: internet.

A inclusão de tais temas ligados à crescente dinâmica das redes sociais 
virtuais e da atuação dos alunos nesse ambiente não pode passar ao largo 
do currículo escolar. Cabe à comunidade escolar acompanhar e orientar os 
alunos sobre a forma como utilizam as diversas ferramentas de comunicação 
e informação, destacando como os conteúdos são veiculados, como ocorre 
a interação entre os indivíduos na rede, as normas sociais de comunicação 
virtual, entre outros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Tendo em vista a velocidade com que as formas de comunicação 
computacional se desenvolvem, cabe aos professores o papel de mediar o 
conteúdo exposto na internet com o conhecimento que ele deseja construir 
em sala de aula. Outra função dos professores que atuam como mediadores 
nos laboratórios de informática é a de quebrar as barreiras geracionais 
existentes entre migrantes e nativos digitais, ajudando-se, mutuamente, no 
processo de educação. Marc Prensky nos alerta que, neste contexto, “[...] em 
termos de comunicação, uma fronteira entre essas gerações é a que separa 
os chamados imigrantes dos nativos digitais.” (PRENSKY, 2001, apud 
MURASHIMA; XANTHOPOYLOS, 2011, p. 15).

Com o advento das ferramentas de informação e comunicação e da 
internet, todos podemos ser produtores de conteúdo. Qualquer usuário 
computacional poderá produzir textos, músicas, vídeos e outros e postar 
na grande rede, potencializando a divulgação de suas ideias. Cada um de 
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nós pode ser uma usina de conhecimento, um fomentador de debates, um 
legítimo produtor de conteúdo ideológico. Ou seja, o conceito da liberdade 
de ideias adquiriu um novo patamar e qualquer debate sobre qualquer tema 
tem suas fronteiras expandidas até um limite assíncrono no tempo e no 
espaço, que não se pode categorizar, senão com o termo: exponencial.

Se todos podemos ser produtores de conteúdo e se a escola é a grande 
formadora da cidadania, a pergunta que cabe neste momento é: qual é o 
modo como se apropriam dessa tendência os nossos projetos político-
pedagógicos escolares? Estes assumem uma perspectiva estratégica, não 
apenas em sua dimensão pedagógica, mas como uma ferramenta gerencial, 
que auxilia a escola a definir suas prioridades, metas educacionais e a 
decidir o que fazer para alcançar as metas de aprendizagem, integrar-se à 
comunidade e a avaliar o próprio desempenho.  

Melhor ainda se fizéssemos esse questionamento do ponto de vista 
do educando, que é o principal objetivo do processo educacional, cuja 
formação, de preferência sem as deformações da educação dita tradicional, 
é a missão precípua de nossos estabelecimentos escolares.

Esse conteúdo produzido deveria ser pautado pelos valores éticos mais 
sublimes, pois a adequada utilização da comunicação virtual permite a 
prevenção dos ruídos advindos dessa comunicação. O uso ético das ferra-
mentas tecnológicas de comunicação e informação permite uma melhor 
eficiência na mensagem, além de prevenir ações deletérias que podem ter 
como consequência desagradável o dano moral.

A constituição cidadã, como é conhecida, é considerada divisora de 
águas na questão do dano de origem moral, pois antes dela, este não estava 
normatizado, o que levava a entender que não se gozava de proteção legal. 

 A Constituição da República estabelece em seu art. 5º, X, que: “[...] 
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”. (BRASIL, 1988). Ou seja, violado o direito à privacidade, que 
compreende a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, surge 
para o lesado, no âmbito civil, o direito à reparação (indenização) tanto pelo 
dano moral, como pelo dano material. 

Não bastasse, a violação da intimidade pode ainda acarretar respon-
sabilidade penal, quando atingir aspectos relacionados à honra de alguma 
pessoa, seja ela natural, seja, jurídica, sendo imputados aos infratores os 
crimes de calúnia, injúria ou difamação, a depender do caso concreto. 
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Deve-se esclarecer a definição de dano moral, que pode ser entendido 
como uma lesão a interesses não patrimoniais. Flávio Tartuce complementa 
a definição, ao afirmar que: 

“Dano moral em sentido próprio – constitui aquilo 
que a pessoa sente (dano moral in natura), causando 
na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação, 
amargura, sofrimento, angústia e depressão. Dano 
moral em sentido impróprio – constitui qualquer 
lesão aos direitos da personalidade” (2012, p. 454).

Nesse contexto insere-se o assédio moral, espécie do gênero dano 
moral, como o ato de expor alguém a situação vexatória, depreciativa ou 
humilhante, de forma repetida, sistemática e prolongada.

E, como as relações humanas têm sido transferidas e atualizadas 
do mundo denominado real para o mundo virtual, acontece de forma 
semelhante com os conceitos elencados nesse tópico: o dano moral e o 
assédio moral.  Nada muda em sua definição a não ser o meio em que se 
propaga que, quando integra a grande rede de computadores, a internet, ou 
suas ramificações pode ser classificada como virtual: dano moral virtual e 
sua espécie, o assédio moral virtual.

3 METODOLOGIA

Para a elaboração deste artigo, foi utilizado o método do Estudo de 
Caso. Este tipo de abordagem não representa um método por si só, mas 
uma estratégia de pesquisa que permite o uso de métodos qualitativos e 
quantitativos (MENDES, 2002). Gil (2002) descreve um estudo de caso como 
um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 
permita uma visão global do problema estudado. Tem como foco fenômenos 
contemporâneos inseridos no contexto da vida real. 

O instrumento utilizado nesta pesquisa foi um questionário com perguntas 
de múltiplas escolhas que visava a captar os conceitos dos alunos sobre dano 
moral virtual e o uso ético das ferramentas de comunicação virtual.

O Estudo de Caso é um método científico, de natureza qualitativa, 
portanto, com todas as virtudes e dificuldades advindas desse método. 
Caracteriza-se pelo fato de o pesquisador delimitar uma área ou um tópico 
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e, a partir desse foco específico, procurar descobrir os seus “comos” e os 
seus “porquês”, buscando identificar as particularidades ou particularizar a 
identidade do objeto em estudo.

Segundo Cesar, temos que:

O Método do Estudo de Caso enquadra-se como 
uma abordagem qualitativa e é frequentemente 
utilizado para coleta de dados na área de estudos 
organizacionais, apesar das críticas que ao mesmo 
se faz, considerando-se que não tenha objetividade 
e rigor suficientes para se configurar enquanto um 
método de investigação científica. Os preconceitos 
existentes em relação ao Método do Estudo de Caso 
são externalizados em afirmativas como: os dados 
podem ser facilmente distorcidos ao bel prazer do 
pesquisador (2005, p. 3).

Portanto, consideramos o Estudo de Caso a ferramenta apropriada 
para nos levar ao âmago da questão investigada, pois abarca, com suas 
características inerentes supracitadas, as questões propostas neste artigo, de 
forma precisa e eficiente.

No sentido de tornar mais precisos os objetivos deste artigo, utilizamos 
um instrumento auxiliar de pesquisa: o questionário, visando a captar a 
percepção dos educandos, da Escola Estadual de Ensino Médio “Monsenhor 
Miguel de Sanctis”, em relação ao objeto principal a ser investigado por 
este artigo, que é identificar a percepção dos educandos sobre a ética na 
comunicação virtual. De acordo com Parasuraman (1991, apud CHAGAS, 
2000), o questionário é um instrumento de coleta de dados muito importante 
na pesquisa científica, pois gera os dados que serão utilizados para alcançar 
os objetivos do projeto de pesquisa. 

Então, baseados nas bibliografias citadas, pudemos elaborar o 
questionário utilizado neste artigo. O pleno da amostragem foi o total de 
alunos presentes no dia da coleta de dados em duas turmas do curso de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Contabilidade, da Escola 
Estadual de Ensino Médio “Monsenhor Miguel de Sanctis”, localizada à 
Rodovia Prefeito Norival Couzi, km 96, município de Guaçuí.
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A Escola trabalha com o sistema de salas ambientes as quais utilizam 
armários, mesas, tevê, vídeo, DVD, computador e bancadas de alvenaria que 
ocupam espaço nas salas, de forma que essas salas comportam, no máximo, 
35 alunos. 

Atualmente, a escola oferece o Curso Técnico em Contabilidade, 
necessário para atender à demanda e a procura por cursos na área de 
conhecimentos contábeis, cujo eixo perpassa a área de gestão e negócios, que 
se propõe a intensificar a relação trabalho-educação no sentido de atender 
às expectativas vinculadas à escolarização profissional, geração de renda, 
cidadania ativa/plena e autonomia no uso dos conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais historicamente acumulados.

Escolhemos essas turmas por representarem, no município de Guaçuí, 
o conjunto de educandos mais próximos da inserção no mercado de trabalho, 
mas que ainda estão nos bancos escolares, depois de passarem por todas as 
etapas dos ensinos fundamentais e médios, serem detentores e produtos, se 
assim pudermos nominá-los, históricos do processo educacional pelo qual 
passaram, no decorrer dos últimos anos.  Assim, teríamos uma fotografia 
mais precisa do objeto didático-pedagógico que queremos investigar.

Segundo informação verbal, em uma análise superficial do coordenador 
do Curso Técnico supracitado, professor João Paulo dos Santos Barreto, são 
alunos com idade de 18 anos, 30 anos, média (tendo alunos com mais idade). 
Em sua absoluta maioria, classe média baixa, possivelmente da cognominada 
Classe C. Rendimento médio dos alunos: salário mínimo (os que trabalham 
em empresas). Os que trabalham na zona rural ou são empregados domésticos 
e têm outros vínculos recebem ainda menos que isso. Embora tenham 
terminado o ensino médio, em sua maioria, têm baixo rendimento, pouca 
frequência e dificuldades em interpretações, leitura e matemática. 

Ou seja, têm o perfil requerido para a análise, pois passaram por todo 
o ciclo escolar de ensino fundamental e médio, são testemunhas e produtos 
das metodologias e métodos didático-pedagógicos pelos quais passaram, 
vivenciaram o currículo escolar, podendo emitir opinião clara sobre o 
assunto que investigamos.

O questionário foi aplicado nas Turmas I e II, do curso de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio em Contabilidade. Estava presente, nas 
duas turmas, um total de 46 alunos. 



130

PAVESI, Marcelo 
BERGMANN, Helenice Maria Barcellos 
FERRARI, Luciana Itida 

Para aplicação dos questionários, tivemos a anuência do coordenador do 
curso e dos professores em sala de aula, para o uso de 30 minutos de suas aulas.

Os alunos nada sabiam de que assunto se tratava, antes de lerem as 
questões, ou seja, não houve indução de qualquer espécie por parte do 
aplicador do referido questionário.

4 RESULTADOS 

Após a tabulação dos dados, construímos gráficos para melhor 
visualização das questões. Em relação aos dias de acesso à internet, verificamos 
que a maioria dos alunos acessa a internet na maior parte da semana, pois 
dos entrevistados, 41 alunos acessam a internet em mais da metade da 
semana (quatro dias ou mais), perfazendo um percentual de 91,11% dos 
alunos entrevistados.  Ou seja, há acesso em muitos dias, o que evidencia a 
importância da internet no cotidiano desses jovens. Além disso, o acesso em 
horas por dia também reforça essa importância, pois 88,88% (40 educandos) o 
fazem em mais de uma hora por dia, conforme a análise do Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Quantidade de acessos à internet em horas por dia

Fonte: Os autores (2013)
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Verificou-se que a escola conta com uma estrutura computacional, o 
que propicia adequado acesso dos alunos à rede mundial de computadores. 

Quanto aos equipamentos usados para acessar a grande rede, a 
pesquisa nos aponta que todos os alunos já o fizeram por meio de desktop 
(computador pessoal com gabinete), sendo que nenhum aluno teve contato 
com um tablet, pois este equipamento não foi citado em nenhum dos 
questionários. A computação móvel não foi popularizada em adequada 
amplitude entre os pesquisados.

Um fato relevante, que vem ocorrendo no país nos últimos anos, 
refere-se à popularização das redes sociais, especialmente do Facebook 
e o desinteresse da juventude pela rede social, que, antes, era absoluta na 
internet brasileira: o Orkut. Por meio do levantamento dos dados obtidos 
com o questionário, verificamos que a maioria dos acessos ocorreu no 
Facebook (28 alunos). 

Pode-se afirmar que o acesso à internet é um fenômeno relevante 
para esse grupo em estudo. Ressalta-se que a comunicação virtual, por 
consequência, adquire importância no cotidiano dos jovens em análise.

Com relação às questões relacionadas à ética comunicacional virtual, 
foi apresentado um diálogo virtual agressivo entre duas pessoas e perguntou-
se, aos alunos, como classificariam esse modo de se expressar. Todos os 
alunos opinaram que o diálogo virtual apresentado era declaradamente 
inapropriado. Ou seja, eles conseguiram identificar, com clareza, a coação 
moral que ocorre na comunicação via internet, bem como o previsível dano 
moral advindo desse fato. 

Verificou-se que a totalidade dos alunos (46 alunos – 100%) já 
presenciou alguma forma de assédio moral na comunicação virtual e que 35 
alunos, o correspondente a 77,77%, já o fez por mais de uma vez (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Frequência do contato virtual com diálogos agressivos

Fonte: Os autores (2013)

Um considerável número de alunos registrou que já sofreu algum tipo de 
agressividade ou assédio moral na comunicação virtual (18 alunos = 40%), fato 
que consideramos relevante, pois caracteriza uma prática usual a comunicação 
agressiva pelo meio virtual na vivência desses alunos (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Danos morais virtuais em acessos na internet

Fonte: Os autores (2013)
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Se esses alunos utilizam a internet em vários dias da semana, muitas horas 
por dia, e, além disso, identificam a coação moral virtual, e muitos já sofreram 
pessoalmente com essa coação, deve-se questionar o papel da escola. Um 
dos itens do questionário levanta a seguinte questão: no decorrer da sua vida 
escolar, algum professor ou disciplina já realizou alguma atividade pedagógica 
que preparasse você para o correto uso dos mecanismos de comunicação da 
internet (postagens, e-mails etc.)? Conclui-se que a maioria (88,88%) nunca foi 
preparada para alguma atividade educativa na escola, ou seja, durante todo o 
ensino fundamental e médio, os alunos entrevistados, que utilizam, de maneira 
intensa, a comunicação virtual, não participaram de qualquer atividade voltada 
para o uso correto da comunicação virtual (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Indicação de uso da internet pelo professor

Fonte: Os autores (2013)

Esses alunos também não foram preparados para uma reação 
estratégica adequada quando vítimas de uma coação moral virtual, pois, 
apesar de todos já terem presenciado o assédio moral e a agressividade 
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na comunicação virtual, muitos já sofreram com esses acontecimentos 
que consideram inapropriados. A maioria (44 alunos = 97,77%) nunca foi 
orientada, na Escola, sobre as diversas maneiras de se defender de uma 
coação moral virtual, conforme ilustra o Gráfico 5.

Gráfico 5 - Preparação para defesa de coação virtual

Fonte: Os autores (2013)

E o mais danoso ao processo educacional como formador de cidadãos 
aptos a superar os desafios propostos pela contemporaneidade é que a maioria 
dos alunos (42 alunos = 93,33%) considerou a escola como ambiente propício 
para o desenvolvimento desse debate sobre a forma correta de comunicação 
virtual. Percebe-se que a escola se omite, pois esses educandos passaram por todo 
o ciclo fundamental e médio do processo escolar sem atividades pedagógicas 
relativas a essa importante área de suas vidas, mormente com a popularização 
das ferramentas tecnológicas de comunicação e informação. (Gráfico 6)
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Gráfico 6 - Opinião sobre a forma correta de comunicação virtual

Fonte: Os autores (2013)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa pesquisa, podem-se inferir vários aspectos relativos à 
temática. O que era pressentido no cotidiano como professor foi constatado 
– o fato da omissão da escola em abordar a ética e o dano moral virtual, uma 
vez que os educandos passaram por todo o ciclo fundamental e médio do 
processo escolar, sem atividades pedagógicas relativas a essa importante área 
de suas vidas, mormente com a popularização das ferramentas tecnológicas 
de comunicação e informação.

O que salta aos olhos, de maneira proeminente, é a consciência crítica 
que os alunos têm sobre a relevância da escola como promotora de ações 
educativas, com o objetivo de prepará-los para a comunicação em meio 
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virtual. A maioria dos educandos pronunciou-se sobre a importância de a 
escola assumir essa função de orientadora para a correta e ética comunicação 
virtual, como o local ideal para que essa experiência educacional se desen-
volva. Ou seja, de positivo, pode-se destacar que esses alunos acreditam na 
escola como entidade formadora; por outro lado, ressentem-se da omissão 
da escola em relação a esse tema.

Os alunos, inseridos nesse mundo virtual, comunicam-se com 
frequência, porém, sem a devida atenção dispensada seja pelos educadores, 
pela comunidade escolar, ou seja, por meio da elaboração de projetos 
pedagógicos que visem a alertar sobre a questão do assédio moral virtual 
nas redes sociais. 

Causa estranheza o fato de a escola estar omissa em seu papel 
precípuo: educar para a cidadania: seja no mundo real, seja a mais recente, 
cognominada de cidadania digital ou cibercidadania. Os educandos estão 
conscientes do relevante papel que a escola poderia desempenhar no intuito 
de promover práticas educativas orientadoras para a correta utilização das 
modernas ferramentas de comunicação.  

A pesquisa revela, ainda, que eles sabem identificar uma comunicação 
inapropriada, pois já conviveram, ao menos uma vez, com essa realidade 
desagradável. Muitos já sofreram, foram vítimas dela, mas desarmados da 
poderosa ação de orientação que a escola poderia promover para resguardá-
los, preparando-os para esse desafio.

Os alunos percebem a coação moral, querem ser educados para a 
utilização de forma ética da comunicação virtual e acreditam que é a escola 
o local ideal para que esse processo ocorra. Concluímos, por fim, que a 
escola está deixando passar uma excelente oportunidade de cumprir o seu 
papel na formação cidadã, tão relevante à sociedade contemporânea.

Consideramos que este artigo científico atingiu o seu objetivo precípuo, 
que foi o de prospectar a opinião dos educandos sobre o uso correto 
da comunicação virtual e o papel relevante que a Escola deve exercer, 
preparando os educandos para o correto e ético uso da comunicação virtual.
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DOCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA 
DE MARATAÍZES NO USO DAS NOVAS 
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RESUMO

Este trabalho trata de um estudo de caso, com pesquisas dos tipos 
qualitativa e quantitativa, para levantar os reais paradigmas existentes nos 
docentes da escola municipal de ensino fundamental, Anália Queiroz da Silva, 
localizada em Marataízes – Espírito Santo - Brasil, quanto ao uso das novas 
tecnologias no processo ensino aprendizagem. A pesquisa realizada constatou 
que os docentes dessa escola possuem dificuldades e resistências quanto ao 
uso das novas tecnologias. Concluímos que é necessário um processo de 
formação continuada para a inclusão digital dos professores e o investimento 
dos gestores para equipar e estruturar a escola com as novas tecnologias. 

Palavras-chave: educação, informática, inclusão digital, novas tecnologias.

ABSTRACT

This paper is a case study, with surveys of qualitative and quantitative 
types, to raise the real existing paradigms about the use of new technologies 
in the learning process in school teachers in the municipal elementary school, 
Analia Queiroz da Silva, located in Marataízes - Espirito Santo - Brazil,. The 
survey found out that the teachers of this school have strengths and difficulties 

1 Pós-Graduado em Informática na Educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo. 
Graduado em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário São Camilo - ES. E-mail: 
clovesbio@gmail.com.
2 Mestre em Educação pela UFRRJ, Graduado em Informática pela UNESC. E-mail: 
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regarding the use of new technologies. We conclude that we need a process 
of continuing education for the digital inclusion of the teachers and the 
investment of the managers to structure and equip the school with the new 
technologies.

Keywords: education, computing, digital inclusion, new technologies.

1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
(EMEF) Anália Queiroz da Silva, localizada no interior do município de 
Marataízes, pertencente ao Estado do Espírito Santo. A problemática motriz 
para realização desse trabalho foi a constatação da falta do uso das novas 
tecnologias na sala de aula. Portanto, o presente trabalho objetiva verificar 
quais são as maiores dificuldades e os motivos de muitos professores em 
resistirem à utilização das novas tecnologias no ensino. Por meio deste 
trabalho, pretende-se, também, relatar que os Professores são pilares 
importantes no processo de inclusão digital na educação. 

Ao analisarmos a proposta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), em vigor desde 1996, verificamos que a necessidade da 
inclusão digital já era preconizada. 

Segundo Silva (2003), nos dias atuais, nem todas as escolas possuem 
laboratórios de informática. As que os possuem, muitas vezes não os 
utilizam de forma adequada ou não são utilizados com frequência. Por isso, 
não basta apenas enviar computadores para as escolas sem uma proposta 
adequada de mediação da informação.

Sabemos que a criança chega à adolescência depois de 
ter assistido 15 mil horas de televisão e mais de 350 mil 
comerciais, contra menos de 11 mil horas de escola. A 
televisão é agradável, não requer esforço e seu ritmo 
é alucinante. É a sua primeira escola. Quando chega 
aos bancos escolares, já está acostumada a linguagem 
sedutora. E a escola não consegue chegar perto 
dessa forma de contar. A criança julga-a a partir do 
aprendizado na televisão. (SOUZA, 2003, p. 121).
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Esses dados ajudam-nos a perceber que o uso de novas tecnologias nas 
salas de aula não é apenas opcional, mas tornou-se obrigatório. Atualmente, é 
inadmissível que as tecnologias dominantes em uma sala de aula continuem 
sendo o quadro e o giz, e ainda assim que seja exigida uma “aula atraente”.

Notamos que os alunos e professores, frente ao atraso das escolas em 
relação às novas linguagens tecnológicas e capacitação para utilizá-las, 
estão desmotivados para participarem do processo ensino aprendizagem. 
Que, por muitas vezes, apresenta-se arraigado a métodos tradicionalistas 
e ineficazes. Por outro lado, não defendemos o uso indiscriminado de 
eletrônicos, pois seu uso indevido pode acarretar grandes perdas e não 
inovação, como acreditam alguns.

Portanto, é necessário utilizar a tecnologia a favor da educação para 
auxiliar o processo de ensino. “Tecnologia é um conjunto de discursos, 
práticas, valores e efeitos sociais ligados a uma técnica particular num 
campo particular” (BELLONI, 1999. p. 53). Os novos recursos tecnológicos, 
utilizados de forma correta, ajudarão o professor e o aluno a se comunicarem 
melhor e, consequentemente, o aprendizado poderá realmente acontecer.

Observamos que o uso correto das novas tecnologias na escola trará 
muitos benefícios para os estudantes, dentre os quais destacamos: maior 
motivação e interesse em aprender, maior facilidade para o processo 
ensino aprendizagem, maior contextualização das aulas e vivências dos 
conteúdos aplicados, diminuição do tempo para aplicar conteúdos e melhor 
aproveitamento das aulas, frente a agilidade das novas tecnologias no 
processo de comunicação.

2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 O AVANÇO DAS TICS

Ao longo das décadas, as tecnologias têm se aprimorado. E 
verificamos que todas as áreas têm-se beneficiado com esse avanço. 
Podemos mencionar, por exemplo, as grandes contribuições para os 
avanços: da medicina, das telecomunicações, das pesquisas científicas e 
para a educação. Leite descreve que: 
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A presença da tecnologia na sociedade não é 
um fato novo. O papel, o lápis, quadro-negro 
etc. estão nas salas de aula há muito tempo - elas 
são tecnologias? Claro, não eletrônicas, mas tec-
nologias, pois auxiliam o homem a executar uma 
tarefa e, neste caso, o professor e os alunos a 
construir conhecimento (LEITE, 2008, p. 71).

Observamos que houve um grande avanço nas tecnologias de 
comunicação e informação, contudo, as escolas, de forma geral, não 
acompanharam essa evolução e, muitas delas, ainda utilizam com maior 
frequência tecnologias antigas e pouco atrativas. Devemos saber que:

As novas tecnologias exploram o uso de imagem, 
som e movimento simultaneamente, a máxima 
velocidade no atendimento às nossas demandas e 
o trabalho com as informações dos acontecimentos 
em tempo real. Colocam professores e alunos 
trabalhando e aprendendo a distância, dialogando, 
discutindo, pesquisando, perguntando, respon-
dendo, comunicando informações por meio de 
recursos que permitem a esses interlocutores, 
vivendo nos mais longínquos lugares, encontrarem-
se e enriquecerem-se com contatos mútuos. 
(MASETTO, 2010, p. 137).

Por isso, para que as novas tecnologias estejam de forma harmoniosa na 
educação, paradigmas convencionais do ensino devem ser superados. Caso 
contrário, daremos um verniz de modernidade sem mexer no essencial, que 
é a prática. A internet é uma forma de comunicação que pode ajudar a rever, 
a ampliar e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e de aprender 
(MORAN, 2000).

Observamos que muitos alunos já estão habituados à utilização da 
internet e das novas tecnologias. Contudo, esse uso se restringe, na maioria 
das vezes, a comunicação e entretenimento. A busca de informações para 
crescimento intelectual e de conhecimento, utilizando as TICs, tem sido de 
forma restrita e não habitual. 
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Para que essa realidade mude, faz-se necessária uma pedagogia que 
inspire e oriente as atividades com as novas tecnologias. A inovação precisa 
ocorrer muito mais nas metodologias e estratégias de ensino do que no uso 
puro e simples de aparelhos eletrônicos (BELLONI, 1999).

O currículo e o ensino são instrumentos dessa prática, preponderando 
novos saberes, competências e habilidades. Isso implica entender que o 
computador é uma nova maneira epistemológica na interface “tecnologia 
e educação”, provocando um redimensionamento dos conceitos já 
conhecidos e possibilitando a busca e compreensão das novas ideias e 
valores (VALENTE, 1999).

Segundo Belloni, o processo de ensino aprendizagem deve sofrer 
mudanças efetivas em sua estrutura para que ocorra um avanço nos métodos 
de ensino. Por isso, ela afirma: 

Um processo educativo centrado no aluno 
significa não apenas a introdução de novas 
tecnologias na sala de aula, mas principalmente 
uma reorganização de todo o processo de 
ensino de modo a promover o desenvolvimento 
das capacidades de autoaprendizagem. Esta 
verdadeira revolução na prática pedagógica 
implica um conhecimento seguro da clientela: suas 
características socioculturais, suas necessidades e 
expectativas com relação àquilo que a educação 
pode lhe oferecer. (BELLONI, 1999, p. 102-103).

2.2 INCLUSÃO DIGITAL

Sabemos que a inclusão digital é muito mais complexa do que enviar 
computadores para as escolas. É necessário que a linguagem digital seja 
inserida no processo de ensinar de forma constante e que a comunicação 
informatizada se torne algo comum e rotineiro em uma sala de aula.

Segundo Castells:

[...] o termo inclusão digital refere-se à relação 
entre inclusão social e acesso às tecnologias 
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digitais. E a posição social e política dos indivíduos 
depende de determinados fluxos de informação, a 
conhecimentos transmitidos pela educação formal 
e informal e pelo acesso às tecnologias digitais. A 
desigualdade de acesso à internet, de pessoas, de 
países e até mesmo de continentes é apontada como 
uma situação de info-exclusão (2000, p. 25).

Por isso, é importante enfatizar que a inclusão digital nas instituições 
educacionais “[...] está muito longe do mero ato de comprar computadores, 
embalá-los e enviá-los às escolas” (BRASLAVSKY, 2004). 

Para isso, é importante implementar políticas públicas como forma 
de reduzir a “infoexclusão”. A luta pela inclusão digital pode ser uma luta 
pela globalização contrahegemônica se dela resultar a apropriação pelas 
comunidades e pelos grupos sociais socialmente excluídos da tecnologia da 
informação (SILVEIRA, 2005).

2.3 O PERFIL DO PROFESSOR 

Para o sucesso do docente na época atual, é necessário que o professor 
contemple algumas qualidades indispensáveis, como descreveu Freire: 

•  Humildade: ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, assim todos sabemos algo;

•  Amorosidade: não apenas aos alunos, mas ao processo de ensinar;

•  Coragem: na medida em que temos mais clareza de nossas opções, de nossos 
sonhos, reconhecemos que, enquanto educadores somos seres políticos, 
também entendemos melhor as razões pelas quais temos medo, percebendo 
assim o quanto temos que caminhar para melhorar nossa democracia, 
comandar nosso medo;

•  Tolerância: virtude que nos ensina a conviver, aprender e respeitar o 
diferente, estabelecendo limites e princípios que devem ser respeitados;

•  Decisão: a capacidade de decisão do educador é absolutamente necessária 
ao seu trabalho formador;

•  Segurança: demanda competência científica, clareza e integridade ética 
(1993, p. 55).
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Essas características são basilares para um perfil adequado de um 
docente no contexto atual. No entanto, vivemos no século XXI, considerado 
a era digital, e percebemos que as tecnologias da informação ainda são 
utilizadas de forma incorreta, mesmo pelos professores recém-formados, 
que possuem em sua formação acadêmica pelo menos uma disciplina que 
aborde a informática na sala de aula. 

Os professores precisam urgentemente de incentivos para que possam 
atualizar seus conhecimentos e a sua forma de ensinar. Dessa forma, poderão 
colaborar com melhorias na educação. Papert destaca que:

[...] será que estamos mesmo à espera de que as 
crianças se mantenham passivas perante os currículos 
pré-digeridos do ensino básico, quando já exploraram 
o saber contido nas auto-estradas da informação 
de todo mundo e se abalançaram a realizar 
projetos complexos, procurando por si próprias o 
conhecimento e os conselhos de que necessitaram 
para os pôr em prática? (PAPERT, 1997, p.226).

Quando analisamos a situação de muitas escolas do Brasil, mediante as 
tecnologias utilizadas na sala de aula para o ensino, verificamos que se torna 
utópico esperar que os alunos queiram aprender em um ambiente atrasado 
frente à realidade em que estamos vivendo. 

Para Hargreaves (2002), a formação contínua, subsidiada pela 
instituição escolar, é uma das maneiras de ajudar os professores a 
enfrentarem dificuldades em relação a novas práticas de ensino. Ela deve 
abolir o conceito de mera atualização científica e didática para o conceito de 
formação como descoberta, organização, fundamentação e revisão.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho surgiu de conversas informais com os professores 
da EMEF Anália Queiroz da Silva, nas quais, foram evidenciadas muitas 
resistências e várias dificuldades no uso das novas tecnologias no processo 
ensino aprendizagem. Após verificar essa problemática com alguns 
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professores, nasceu o desejo de utilizar essa temática para realizar uma 
pesquisa, envolvendo todos os professores da escola citada, para o trabalho 
de conclusão do curso de Pós Graduação do Instituto Federal do Espírito 
Santo, Informática na Educação. 

Os métodos utilizados para a pesquisa foram o qualitativo e o 
quantitativo. Foi realizada a interação entre os dois métodos, para descobrir 
as verdadeiras dificuldades e resistências dos professores quanto ao uso 
das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Para isso, 
utilizamos dados quantitativos e também empregamos a análise qualitativa 
para buscar um resultado fidedigno em relação à problemática abordada. 

Garnica caracteriza pesquisa qualitativa como aquela que tem as 
características abaixo: 

(a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a 
impossibilidade de uma hipótese a priori, cujo 
objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; 
(c) a não neutralidade do pesquisador que, no 
processo interpretativo, vale-se de suas perspectivas 
e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue 
se desvencilhar; (d) que a constituição de suas 
compreensões dá-se não como resultado, mas numa 
trajetória em que essas mesmas compreensões 
e também os meios de obtê-las podem ser (re) 
configurados; e (e) a impossibilidade de estabelecer 
regulamentações, em procedimentos sistemáticos, 
prévios, estáticos e generalistas (2004, p. 86). 

De uma forma geral, os métodos qualitativos são menos estruturados, 
proporcionam um relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador 
e os entrevistados e lidam com informações mais subjetivas, amplas e com 
maior riqueza de detalhes do que os métodos quantitativos. Os métodos 
qualitativos geralmente empregam procedimentos interpretativos, 
pressupostos relativistas e representação verbal dos dados, em contraposição 
à representação numérica. 

O estudo de caso é um exemplo muito utilizado na pesquisa qualitativa 
e podem ser fundamentadas pelas seguintes características: 
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1.  Os estudos de caso visam à descoberta.

2.  Os estudos de caso enfatizam a “interpretação em contexto”.

3.  Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa 
e profunda.

4.  Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação.

5.  Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem 
generalizações naturalísticas.

6.  Estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes 
conflitantes pontos de vista presentes numa situação social.

7.  Os relatos de estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma 
mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 18-20).

Em outra vertente, a pesquisa quantitativa normalmente se mostra 
apropriada quando existe a possibilidade de medidas quantificáveis de variáveis 
e inferências a partir de amostras de uma população. Esse tipo de pesquisa usa 
medidas numéricas para testar constructos científicos e hipóteses ou busca 
padrões numéricos relacionados a conceitos cotidianos (DIAS, 2000).

Ao analisar o trabalho de Eduardo Moresi podemos concluir que o 
questionário aplicado (ANEXO A), trata de pesquisa quantitativa e possui 
perguntas dos seguintes tipos: 1 – Fechadas: são fornecidas as respostas 
ao entrevistado, sendo que apenas uma alternativa de resposta é possível. 
(questões 2 e 5); 2 - Dicotômicas: têm como resposta Sim e Não. (questão1); 
3 - Gradação de Opinião: permitem medir extremos de opinião. (questão 
7); 4 - Múltipla Escolha: permitem ao entrevistado responder a mais de 
uma opção. (questões 3, 4 e 6) (MORESI, 2003).

Foram realizados estudos bibliográficos e pesquisa com todos os 
professores da escola envolvida. Os dados foram coletados, analisados e 
interpretados. Depois, feita a discussão dos resultados da pesquisa.

Antes de aplicar os questionários, foram explicados aos professores, de 
forma individual, o objetivo do questionário e a importância das respostas, 
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para que houvesse a participação de todos. De forma eficaz, foi escolhida a hora 
de planejamento de cada professor para realizar a pesquisa. O entrevistador 
ficou de prontidão para possíveis dúvidas nas interpretações das questões. 
Para que a pesquisa alcançasse todos os professores da escola, precisou-se 
de quatro semanas em respeito a horários e planejamentos de cada professor 
entrevistado. As entrevistas foram realizadas do dia 22 de outubro de 2012 ao 
dia 12 de novembro de 2012, nos turnos matutino e vespertino. 

3.1 SUJEITOS DA PESQUISA

A pesquisa foi aplicada na EMEF Anália Queiróz da Silva, localizada 
no Bairro de Jacarandá, interior do município de Marataízes. As entrevistas 
ocorreram no ano de 2012, com 28 professores, dentre os quais, são 10 
homens e 18 mulheres, sendo sete professores do 1º ao 5º ano e 19 professores 
do 6º ao 9º ano.  A média de idade registrada foi de 38 anos.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

Esta Escola é administrada pela prefeitura de Marataízes e se situa no 
interior do Município. Marataízes localiza-se no litoral sul do Estado do 
Espírito Santo. Faz divisa com Itapemirim, Presidente Kennedy e é banhado 
pelo Oceano Atlântico. Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estática (IBGE), Marataízes tem uma população de 34.147 
habitantes, e é o segundo maior município em população no litoral sul do 
estado do Espírito Santo, menor apenas que Guarapari.

A Escola é caracterizada por receber grande parte dos alunos vindos 
das localidades do interior do município. A maioria dos alunos pertence às 
famílias de classe baixa e parte deles não possui computador, internet ou 
qualquer outra tecnologia da informática em casa. A Escola pesquisada não 
possui sala de informática. Atualmente, a escola possui como tecnologia 
eletrônica apenas um DVD, uma tevê e um retro projetor.  
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4 APRESENTAÇÕES DOS DADOS EM GRÁFICOS E 
RESULTADOS

Os dados foram coletados e analisados. Os totais foram transformados 
em gráficos para melhor visualização e interpretação. Os resultados a seguir 
são frutos do questionário aplicado (ANEXO A).

A pesquisa mostrou que os profissionais do sexo feminino, com maior 
idade, maior tempo de serviço e que lecionam apresentam maior dificuldade 
e resistência ao uso de novas tecnologias enquanto os homens, os mais novos 
na profissão e professores do 6º ao 9º apresentam-se com maior sensibilidade 
e aceitação as novas tecnologias no processo ensino aprendizagem.

Gráfico 1 - Tempo realização do último curso de Informática

Fonte: Pesquisa realizada com os docentes da Escola Anália Queiroz da 
Silva, Jacarandá/ Marataízes/ES. Período da pesquisa: 22 de outubro de 2012 
a 12 de novembro de 2012, nos turnos matutinos e vespertinos (ANEXO A)

Observa-se que dos 28 professores entrevistados apenas sete possuem 
cursos de informática recente. E 12 professores há mais de uma década 
frequentaram algum tipo de curso de informática.
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Gráfico 2 - Realização de cursos de Informática

Fonte: Pesquisa realizada com os docentes da Escola Anália Queiroz da Silva, 
Jacarandá/Marataízes/ES. Período da pesquisa: 22 de outubro de 2012 a 12 de 
novembro de 2012, nos turnos matutinos e vespertinos (ANEXO A) 

 Ao aplicar a questão 2, do questionário (ANEXO A) procurou-se 
saber o interesse dos professores em se aperfeiçoarem e os cursos mais 
comuns entre eles. Verificamos que apenas dois professores fizeram curso 
de informática na área específica da educação. A internet foi o curso de 
maior procura. O programa Linux (Ubuntu) com o BrOffice, ainda, é um 
desconhecido entre os professores pois apenas dois possuem curso desse 
software e são os únicos que conhecem essa ferramenta.
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Gráfico 3 - Posse dos professores de algumas novas tecnologias

Fonte: Pesquisa realizada com os docentes da Escola Anália Queiroz da Silva, 
Jacarandá/Marataízes/ES. Período da pesquisa: 22 de outubro de 2012 a 12 de 
novembro de 2012, nos turnos matutinos e vespertinos (ANEXO A)

Os dados apresentados mostram que todos os professores possuem 
computador e, aproximadamente, 90% possuem internet. A posse aqui 
demonstrada não significa propriamente conhecimento das tecnologias e 
muito menos o uso dessas para a busca de conhecimento. A utilização da 
internet será mais bem entendida no gráfico seguinte.
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Gráfico 4 - Utilização da internet

Fonte: Pesquisa realizada com os docentes da Escola Anália Queiroz da Silva, 
Jacarandá/ Marataízes/ ES. Período da pesquisa: 22 de outubro de 2012 a 12 de 
novembro de 2012, nos turnos matutinos e vespertinos. (ANEXO A) 

Evidenciamos que o uso da internet pela maioria (89,3%) dos docentes 
se destina para o entretenimento e meio de comunicação. Apenas 35,71% 
dos professores entrevistados utilizam a internet como meio de pesquisa e 
aproximadamente 17% em programas educacionais. 

Quanto ao processo de ensino aprendizagem no ambiente virtual, 
realizado pelos docentes pesquisados e seus alunos, obtivemos os dados 
apresentados no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Ensino aprendizagem no ambiente virtual

Fonte: Pesquisa realizada com os docentes da Escola Anália Queiroz da Silva, 
Jacarandá/Marataízes/ES. Período da pesquisa: 22 de outubro de 2012 a 12 de 
novembro de 2012, nos turnos matutinos e vespertinos (ANEXO A)

Podemos afirmar que o ambiente virtual, como recurso auxiliar no 
processo ensino aprendizagem é utilizado de forma inexpressiva.

O gráfico 6 apresenta os recursos que são usados pelos professores nas 
suas aulas. É utilizada uma escala de (0) a (10) para verificar a frequência da 
utilização das tecnologias mais comuns nas escolas.
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Gráfico 6 - Frequência do uso das tecnologias comuns em escolas

Fonte: Pesquisa realizada com os docentes da Escola Anália Queiroz da Silva, 
Jacarandá/ Marataízes/ES. Período da pesquisa: 22 de outubro de 2012 a 12 de 
novembro de 2012, nos turnos matutinos e vespertinos (ANEXO A) 

O quadro e o giz ainda são as tecnologias dominantes, utilizadas com 
maior frequência. Foi registrada uma média de (9) na escala. Os livros vêm 
logo depois, com a rejeição de poucos professores, com uma média (5). A TV 
com DVD obteve uma média (2). O retroprojetor e o Data Show (1). A escola 
não possui Data Show, contudo sua utilização pode ser agendada na Secretaria 
de Educação. A Sala de Informática e o software educacional (0). O resultado 
das respostas dadas a essa questão demonstra que praticamente não houve 
evolução em relação às tecnologias utilizadas na sala de aula, pois métodos 
antigos continuam sendo os prioritários e os utilizados com maior frequência. 

Após as entrevistas e a análise dos resultados, pudemos compreender as 
principais dificuldades e resistências dos docentes da escola Anália Queiroz 
da Silva ao uso das novas tecnologias. Entre as dificuldades, destacamos 
a ausência de: um laboratório de informática estruturado, computadores e 
internet para os professores na escola, capacitação remunerada e contínua 
dos professores para lidarem com as novas tecnologias e disponibilidade de 
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tempo. Em outra vertente, encontramos fatores que revelam as resistências 
dos professores entrevistados. Podemos mencionar, por exemplo, a 
desatualização da maioria dos professores quanto aos cursos de informática 
(GRÁFICO 1). Dentre 28 professores, apenas dois frequentaram cursos 
de informática voltados para a educação (GRÁFICO 2) e a inexpressiva 
utilização da internet para pesquisa (GRÁFICO 4 e 5). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após análise de pesquisas bibliográficas e dos resultados obtidos no 
levantamento e estudo dos dados, nota-se que a EMEF Anália Queiroz da 
Silva está muito atrasada em relação aos novos parâmetros para a Educação 
atual. Foi comprovado que esse atraso deve-se à ausência de investimento 
do poder público para equipar a escola com as novas tecnologias, à 
carência de capacitações para os professores de forma contínua, à falta de 
disponibilidade de tempo e investimento para os professores participarem 
de cursos e a pouca sensibilidade da maioria dos professores em buscar 
aperfeiçoamento profissional.

Na escola em questão, podemos afirmar que ter computadores não 
é suficiente para garantir a inclusão digital.  É necessário desenvolver 
uma política de valorização dos profissionais da educação, qualificar 
constantemente, reduzir carga horária de trabalho, melhorar salários e 
condições de trabalho, entre outros poderão garantir uma educação melhor.

Propõe-se que sejam implantados projetos de inclusão digital para 
facilitar o processo ensino aprendizagem.
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO  “VOCÊ, A ESCOLA E AS 
NOVAS TECNOLOGIAS”

Nome:_____________________________________________
Endereço:___________________________________________
Idade: _________________  Sexo:___________
Disciplina que leciona:_____________________
Tempo que você leciona:____________________ 
Professor:  (    ) 1º ao 5º    (    ) 6º ao 9º       
Formação Acadêmica: ______________________

•  Você já realizou algum curso de informática?

(    ) Sim       (    ) Não

•  Caso a resposta anterior foi afirmativa, responda: Quanto tempo você 
realizou esses cursos?

(    ) Há 1 ano
(   ) Entre 2 e 4 anos
(    ) Há mais de 5 anos
(   ) Há mais de  10 anos    

•  Se você realizou algum curso de informática, marque o(s) tipo (s) de 
curso(s):

(     ) Windows Básico / Office
(     ) Linux Básico / BrOffice
(     )  Internet
(     ) Digitação
(     ) Informática na sala de aula
(     ) Outro(s)  Especifique: ______________________________

•  Qual a tecnologia abaixo que você possui:

(     ) Computador
(     ) Notebook
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(     ) Tablet
(     ) Celular Android     

•  Com que você mais gasta o seu tempo na Internet?

(     ) Redes Sociais 
(     ) Compras e pagamentos
(     ) Correio Eletrônico
(     ) Pesquisas 
(     ) Programa Educacionais 

•  No ambiente virtual para o processo ensino aprendizagem você já 
utilizou: 

(     ) Cursos 
(     ) Pesquisas constantes
(     ) Atividades
(     ) Fórum – Chats 
(     ) Ambiente Moodle 

•  Marque abaixo a frequência que você utiliza as tecnologias abaixo em 
uma escala de 0 a 10:

Quadro e Giz________(0)  (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)   
Livros_____________(0)  (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)   
TV com DVD________(0)  (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)   
Retro Projetor________(0)  (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)   
Data Show__________ (0)  (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)   
Sala de Informática____(0)  (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)   
Software Educacionais_(0)  (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  

Agradecemos muito a sua participação. 
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9 | COMO O USO DE BLOG E DO HAGÁQUÊ 
PODEM CONTRIBUIR PARA O ENSINO 
DA LEITURA E DA ESCRITA 
EM SALA DE 5º ANO

Maria Eliane Torquato Covre1
28

   Luciana Itida Ferrari2
29

RESUMO

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre como o uso de blog e do 
HagáQuê pode contribuir para o ensino da leitura e da escrita em sala de 
5º ano. A motivação para este trabalho deu-se pela percepção de que, nas 
escolas, é ainda pequena a utilização das Tecnologias da Comunicação e 
da Informação (TICs) pelos professores. Estes apresentam dificuldades 
para encaminhar tarefas no laboratório de informática que contribuam 
com a fixação dos conteúdos aprendidos. Assim, considera-se que o uso 
das tecnologias é importante para tornar as aulas de leitura e escrita mais 
dinâmicas e interessantes aos alunos. Pensando nisso, algumas atividades 
foram desenvolvidas com a finalidade de tornar o ensino da leitura e da escrita 
prazeroso, dinâmico e motivador. Usando um blog Educacional e o software 
HagáQuê, de montagem de histórias em quadrinhos, os alunos tornaram-se 
motivados para produzirem seus textos. A inclusão de recursos digitais na 
realização de produção de texto permitiu ao aluno desenvolver suas tarefas 
com entusiasmo e dedicação. Além de lerem as próprias produções, eram 
incentivados à leitura das produções dos colegas de sala, possibilitando a 
socialização dos trabalhos e enriquecimento de cada um com ideias novas.

Palavras-chave: blog educacional, software HagáQuê, produção de 
texto, leitura.

1 Pós-graduada em Informática na educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo. 
Graduada em Pedagogia. E-mail: lianetorquatocovre@hotmail.com.
2 Doutora em engenharia de sistemas e computação pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Graduada em Ciência da Computação. Professora da Universidade Federal do 
Espírito Santo. E-mail: lferrari.ufes@gmail.com. 



164

COVRE, Maria Eliane Torquato 
FERRARI, Luciana Itida 

ABSTRACT:

This paper presents a reflection on how the use of blogs and HagáQuê can 
contribute to the teaching of reading and writing in 5th grade. The motivation 
for this work was due to the perception that school teachers still make little 
use of Information Communication Technology (ICT). It is difficult for these 
teachers choose tasks in the computer lab that can contribute to the learning 
processes of students. The technology may be used to make lessons in reading 
and writing more dynamic and interesting to students. Thinking about it, 
some activities were developed in order to make the teaching of reading and 
writing enjoyable, dynamic and motivating. Using an educational blog and 
the software HagáQuê, to make comics, students become motivated to produce 
their texts. The inclusion of digital resources in the text production allowed 
the students to develop their tasks with enthusiasm and dedication. Besides 
reading his own productions, the students were encouraged to read their own 
productions, and the productions of classmates, enabling the socialization of 
work and enriching them with new ideas.

Keywords: educational blog, software HagáQuê, production of text, reading.

1 INTRODUÇÃO

A utilização das novas tecnologias vem enriquecer as atividades 
curriculares como um meio de estimular e desenvolver as potencialidades 
do aluno. Neste contexto, o professor precisa determinar o uso que faz desses 
recursos e quais intenções se referem ao modelo educacional na escolha e 
utilização dessas tecnologias. 

Uma escolha adequada permite a troca de informações, o diálogo, 
oportunizando ao aluno se expressar e construir novos saberes a partir 
das experiências apresentadas. Ou seja, compreender a tecnologia como 
um recurso favorável ao processo de ensino e aprendizagem, num espaço 
humano e social. O professor poderá ter dificuldade com o uso das 
ferramentas computacionais, mas precisa considerar que poderá aprender 
com seus alunos num ambiente colaborativo, onde sua intenção educativa 
se concretiza com a interação de todos. Para Freire:

Como professor não me é possível ajudar o edu-
cando a superar sua ignorância se não supero 
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permanentemente a minha. Não posso ensinar 
o que não sei. Mas, este, repito, não é saber de 
que apenas devo falar e falar com palavras que o 
vento leva. É saber, pelo contrário, que devo viver 
concretamente com os educandos. O melhor 
discurso sobre ele é o exercício de sua prática. 
É concretamente respeitando o direito do aluno 
de indagar, de duvidar, de criticar que falo desses 
direitos. A minha pura fala sobre esses direitos a 
que não corresponda a sua concretização não tem 
sentido (FREIRE, 1996, p. 59).

Sabemos que, hoje em dia, o uso da tecnologia é muito natural, por 
crianças e os jovens. Eles já vivenciam experiências utilizando a internet, 
as redes sociais, os blogs e outros. Aos professores, então, é feito o convite 
de pensar novas maneiras de ensinar aos seus alunos a partir da tecnologia. 
Na construção de um texto colaborativo, explorando um assunto específico 
das disciplinas de trabalho, muito se pode oferecer ao aluno para que 
ele desenvolva essa atividade tão naturalmente quanto realiza ações 
na utilização das tecnologias. Ricarte e Braga (2005, p. 49), citados por 
Rodrigues , defendem que: 

[...] saber – ou não saber – usar o computador e a 
Internet pode ser fundamental para as oportunidades 
de acesso que são oferecidas aos indivíduos na 
sociedade atual e esse conhecimento deve ser também 
entendido como parte da formação necessária para o 
exercício da cidadania (2008, p. 24).

Mas, se as possibilidades de comunicação oferecidas pela internet 
para integrar as pessoas fazem parte da realidade, ainda em nossas escolas, 
temos uma grande dificuldade para oferecer aos alunos uma efetiva 
participação nos avanços da tecnologia. Diante disso, os espaços educativos 
precisam buscar novas estratégias que os integrem sistematicamente ao 
meio tecnológico, usufruindo de forma criativa, dinâmica e interativa dos 
recursos oferecidos por ele. 

Nesse sentido é que propomos criar uma motivação para a produção 
de textos variados com o auxílio da tecnologia, proporcionando uma 



166

COVRE, Maria Eliane Torquato 
FERRARI, Luciana Itida 

aprendizagem significativa aos participantes envolvidos na atividade. 
Haverá a utilização do computador não somente para digitar textos ou 
fazer desenhos, mas também para aprender com o outro, enriquecendo e 
aperfeiçoando sua leitura, escrita e opiniões.

O objetivo deste trabalho é utilizar blogs e o software educacional 
HagáQuê no contexto escolar para motivar o ensino da leitura e da 
escrita em sala de 5º ano do ensino fundamental do município de Vitória, 
possibilitando aos professores e alunos uma nova visão do ensino, decorrente 
do uso das novas tecnologias. 

Com todos os recursos atuais da tecnologia oferecidos e disponíveis para 
uso do professor e do aluno, é possível ler e escrever de formas diferentes e, 
assim, ter também formas diferentes de pensar e agir. O software HagáQuê 
contribui de forma lúdica e criativa no desempenho das tarefas de produção 
textual e visual do aluno, por meio da produção de histórias em quadrinhos. 
E a criação do blog educacional contribui para partilhar conhecimentos 
construídos em sala de aula pelos alunos, de forma que as produções textuais 
realizadas sejam publicadas, oportunizem a leitura de diferentes gêneros e 
possibilitem a interação com as produções dos demais alunos da turma. 

Para o aluno, estudar a língua materna com recursos que possibilitem 
uma participação criativa, o desenvolvimento de suas habilidades e a 
interação com colegas da classe resulta numa maior participação nas tarefas 
escolares, o que irá enriquecer o ambiente educativo. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 USO DAS TICS NA EDUCAÇÃO COMO DIFERENCIAL 
NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM

Independentemente do uso ou não de tecnologias, uma constante nos 
espaços educativos é a busca por maneiras de tornar o trabalho de leitura e 
escrita mais próximo da realidade do aluno, favorecendo uma ligação entre 
os conteúdos desenvolvidos, o que resulta no engajamento do aluno em 
maior participação e melhores resultados. 

O aluno apode ter a oportunidade de construir conhecimento, por 
meio da prática da leitura e da escrita significativas, utilizando recursos 
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mediadores que possibilitam concretamente uma ação partilhada com 
a turma e favorecida pela interação social, como já orientava Vygotysky 
(1998) para a escrita em um caráter multifuncional, como um aspecto do 
desenvolvimento individual e cultural dos indivíduos.

As novas tecnologias estão presentes nos diversos ambientes da 
sociedade e provocam grandes transformações no jeito de ser e pensar de 
todos, tornando possível representar o conhecimento de diferentes formas. 
Participar dessas mudanças no ambiente escolar é o desafio dos educadores. É 
necessário utilizar a técnica para aprimorar e mudar as práticas pedagógicas 
para ensinar e aprender, porém a utilização das TICs necessita de habilidades 
que o professor precisa adquirir por meio de estudos que o motivem a aplicar 
práticas novas no processo de ensino e aprendizagem (ALARCÃO, 2008). 

Essas habilidades vão além da apropriação do conhecimento para 
lidar com todo o aparato tecnológico, requerem também uma participação 
reflexiva dos educadores e uma ação docente que privilegie o trabalho em 
grupo, integrando professores e alunos em busca do conhecimento por meio 
da mediação das TICs. A escola tem o desafio de garantir que os alunos 
sejam integrados aos diferentes meios da sociedade e isso inclui o contato 
com as novas tecnologias. É a educação garantida amplamente para todos.

 2.2 BLOG: UM RECURSO PEDAGÓGICO

Blogs (ou Weblogs ou diários virtuais) são, muitas vezes, escritas 
autobiográficas, com interface altamente participativa (MARCUSCHI, 
2010). O blog é uma ideia interessante no contexto escolar, pois, como objeto 
de aprendizagem, incorpora ideias defendidas por teóricos que viam como 
condição para a aprendizagem a interação social. Segundo análise das ideias 
de Vygotsky, feita por Oliveira:

[...] só o processo de aprendizado da leitura e da 
escrita (desencadeado num determinado ambiente 
sócio-cultural onde isso seja possível) é que poderia 
despertar os processos de desenvolvimentos 
internos do indivíduo que permitiam a aquisição 
da leitura e da escrita (1993, p. 56).
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A possibilidade de interação que o blog proporciona traz a possibilidade 
de construir aprendizagem de forma lúdica, criativa e participativa. Sendo 
assim, a utilização do blog consiste numa motivação para os alunos 
desenvolverem a leitura e a escrita num contexto de socialização, interativo 
e com ideias diversas que, certamente, promovem seu desenvolvimento. 

Segundo Soares e Almeida (2005, p. 3) citados por Boeira (2009), 
esse tipo de ambiente de aprendizagem pode proporcionar a quebra da 
passividade do aluno e possibilitar a construção de um saber coletivo. 

Antes de tudo, ao aluno, devem ser dadas diversas oportunidades para 
que ele se sinta motivado para ler ou escrever textos próprios e dos colegas. 
Além de realizar as produções com autonomia, o aluno aprende e recria 
com os demais, enriquecendo-as a partir das discussões e apresentações que 
vão sendo realizadas no blog.

2.3 HAGÁQUÊ

Atualmente, o ensino de Língua Portuguesa nas escolas precisa atender 
às necessidades do aluno, inserido num contexto social, para a apropriação 
da leitura e da escrita. A partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), é preciso que “[...] práticas de ensino que tratam a língua como algo 
sem vida e os textos como conjunto de regras a serem apreendidas” (1997, 
p. 30) sejam repensadas. Os PCNs afirmam que é importante planejar ações 
“[...] que possibilitem ao aluno aprender linguagem a partir da diversidade 
de textos que circulam socialmente” (1997, p. 30). Nos PCNs, as histórias em 
quadrinhos (HQs) estão inseridas nos gêneros discursivos “[...] adequados 
para o trabalho com a linguagem escrita” (1997, p. 128).

Por isso, utilizar HQs consiste num ótimo recurso para aprimorar a 
leitura e a escrita, não somente nas aulas de Língua Portuguesa, mas também 
em outras disciplinas. Além disso, a recepção dos alunos normalmente 
é positiva, tornando sua participação mais ativa e motivada (RAMA; 
VERGUEIRO. 2008, p. 21). 

As histórias em quadrinhos criam um ambiente lúdico e ao mesmo tem-
po oportunizam ao leitor momentos de criação. A leitura desse tipo de gênero 
no ambiente escolar terá a função não somente de entreter, mas também de 
auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos curriculares. 
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Pensando nisso é que escolhemos o software HagáQuê, um recurso 
tecnológico que possibilita um trabalho de integração curricular e propicia 
representar, de forma criativa, os conteúdos aprendidos pelos alunos. É um 
software de criação e edição de HQs com fins pedagógicos, cuja proposta 
inicial é auxiliar no desenvolvimento das produções com recursos diversos 
para aguçar a imaginação e compor HQs com liberdade. Apresenta uma 
interface facilitadora que possibilita ao usuário utilizar e desenvolver histórias 
mesmo com algumas limitações, como crianças em processo de alfabetização.

O HagáQuê é gratuito e pode ser adquirido no site oficial disponível em: 
<http://pan.nied.unicamp.br/~hagaque/> (BIM, 2001). Na escola pesquisada, 
esse software já se encontra instalado e pronto para uso, pois faz parte dos 
aplicativos educacionais que contém o Pacote Edubunto 10.04, utilizado na 
Secretaria Municipal de Educação de Vitória.

3 PESQUISA

A orientação metodológica deste estudo se insere numa linha de 
pesquisa qualitativa, no sentido de propiciar, aos professores e aos alunos, 
o aumento do nível da consciência em relação ao uso das TICs e um 
olhar frente às mudanças e possibilidades que a tecnologia pode oferecer, 
especialmente, às aulas de Língua Portuguesa em turma de 5° ano.

Também é pesquisa-ação, pois é caracterizada pelo envolvimento 
da pesquisadora no processo de pesquisa (THIOLLENT, 1995, p. 14). 
Considerando o contexto escolar de trabalho da pesquisadora, com recursos 
tecnológicos disponíveis para todos e tão pouco explorados pelos professores, 
é que a busca em melhorar a prática educativa com uso das novas tecnologias 
nas aulas de produção de texto e leitura, oferecendo ao aluno maiores 
possibilidades de aprendizagem, conduziu o caminho da pesquisa.

A realização da pesquisa deu-se na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental “Castelo Branco”, de Vitória, localizada no bairro Ilha do 
Príncipe. No turno vespertino desta escola, há seis turmas, do 1º ano ao 5º 
ano. Para explorar os recursos tecnológicos, foi preciso a disponibilidade do 
laboratório de informática, que têm 22 computadores, com acesso à internet, 
para o uso dos alunos em suas tarefas de produção de textos e leitura. 

http://pan.nied.unicamp.br/~hagaque/
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A pesquisa foi realizada com 47 alunos que estudam nas turmas do 5º 
ano do Ensino Fundamental e apresentam idade diferenciada. Cerca de 90% 
deles têm entre 10 e 11 anos, e o restante, entre 12 e 14 anos. A utilização do 
espaço escolar foi necessária para realização das tarefas, pois poucos alunos 
possuem computadores com acesso à internet em casa. 

Foi necessário um apoio individualizado ao aluno em cada tarefa 
realizada, e o trabalho de equipe foi muito importante nesse momento. 
Contamos com o apoio da professora regente, da estagiária e da professora 
do laboratório de informática para cada atividade desenvolvida.

Os alunos foram apresentados ao software educativo HagáQuê e a um 
blog educacional, como um convite ao aluno para conviver com uma ideia 
nova, numa compreensão diferente daquela realizada habitualmente nas 
escolas. É uma oportunidade de criar espaços com interesses especiais e 
enriquecedores ao ensino. Ao professor, caberá atuar como facilitador na 
interação entre a tecnologia e a aprendizagem. Vale ressaltar que, diante 
dessas ferramentas, está o professor para analisar qual a melhor maneira para 
utilizá-las em favor da construção do conhecimento próprio e do dos alunos.

Incentivados por temas que perpassam as disciplinas, os alunos 
produziram textos no Software HagáQuê com informações aprendidas 
e vivenciadas por eles, com os demais alunos e professores nas diferentes 
disciplinas. Os temas para a produção dos quadrinhos foram escolhidos em 
sintonia com o projeto político pedagógico da escola, com destaque para o 
meio ambiente como tema central em todas as ações do cotidiano escolar. 
Sendo assim, a escolha dos temas “Água”, “Dengue” e “Alimentação” 
enriqueceram as discussões propostas pela escola.

No blog, foram feitas as postagens das produções realizadas pelos 
alunos que, além de oportunizar-lhes a leitura dos trabalhos produzidos 
pelos colegas, também fariam comentários a essas produções, sugerindo 
um ambiente propício à socialização do conhecimento. O blog consiste, 
também, numa área de apoio com textos postados pela professora para 
viabilizar as pesquisas organizadas por ela e direcionadas aos alunos. É, 
ainda, um espaço de divulgação das histórias em quadrinhos e de outras 
atividades desenvolvidas pelos alunos e professores aos pais da escola.

Procuramos direcionar essa motivação para os objetivos propostos 
neste artigo sem, com isso, abandonar as intenções do aluno, que são o 
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entretenimento e a comunicação. Desta forma, o aluno mantém o interesse 
e a motivação para realizar as atividades de produção textual.

É importante mencionar que pensamos na criação de um blog pela 
professora regente, para estimular os alunos a participarem das etapas de 
trabalho com entusiasmo. Assim, ao final dessas etapas, que consistem 
na motivação, na produção escrita e na correção dos textos, os alunos 
partilhariam suas produções prontas no blog. Apenas alguns alunos já 
tinham o perfil adequado para fazerem seus comentários no blog, por isso, 
os comentários foram registrados com o login da professora de informática 
e de poucos alunos. Todos esses procedimentos tinham como objetivo 
incentivar a produção de textos e a leitura individual dos alunos. 

4 RESULTADOS

O blog de nome “Nossas ideias”, cujo endereço é: <http://fazercriativo.
blogspot.com.br> foi criado em outubro de 2011 e foi utilizado para postar 
as produções dos alunos realizadas em sala de aula: as poesias e as histórias 
em quadrinhos. O trabalho foi realizado durante o ano letivo de 2012 em 
momentos diferenciados, conforme os conteúdos iam sendo desenvolvidos.

O esforço em tornar as aulas de produção oral e escrita motivadoras 
resultou numa participação efetiva de todos neste trabalho. Os alunos 
imprimiram um ritmo novo às aulas de produção de texto e realizavam 
suas tarefas com muita dedicação.

O trabalho de criação das histórias em quadrinhos, com o software 
HagáQuê, foi marcante e era esperado o momento para essa atividade. Esta 
atividade foi realizada durante todo o primeiro trimestre do ano letivo. 
Os alunos se dedicavam muito: desde o princípio, quando discutíamos o 
assunto proposto para as produções, com os rascunhos realizados em sala 
de aula até o efetivo trabalho no software, com acréscimos de imagens que 
tornavam os quadrinhos criativos. As correções dos textos produzidos 
aconteciam em todas as etapas de trabalho realizadas pelos alunos. Somente 
após essas etapas concluídas, os textos eram apresentados no blog.

Apresentamos, na Figura 1, o trabalho de uma aluna, que ilustra 
o momento da reconstrução do texto, observando a escrita correta das 
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palavras e o uso dos sinais de pontuação e também a formatação da imagem. 
E, na Figura 2 a mesma HQ, mas com as correções feitas.

Essa aluna utilizou, na construção de sua HQ, imagens do próprio 
software e outras que pesquisou na internet. É bom lembrar que, em sala 
de aula, incentivada pelas discussões sobre o tema proposto trabalhado 
em diferentes momentos, as ideias foram surgindo e a história foi sendo 
melhorada. A história dessa aluna apresenta o tema alimentação. 

Nas Figuras 3 e 4, apresentamos duas HQs prontas, que abordam os 
temas desenvolvidos em sala de aula: alimentação e dengue, respectivamente. 

Figura 1 - HQ em fase de correção 

Fonte: As autoras (2013)
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Figura 2 - HQ após correção

Fonte: As autoras (2013)
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Figura 3 - HQ corrigida com o tema alimentação

 

Fonte: As autoras (2013)

Figura 4 - HQ corrigida com o tema dengue

Fonte: As autoras (2013)
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Figura 4 - HQ com o tema alimentação

Fonte: As autoras (2013)

As poesias produzidas pelos alunos, a partir de temas variados, 
emocionaram a equipe, pois vê-los produzi-las com dedicação e apresentá-las 
com orgulho aponta que o trabalho não foi em vão e que o objetivo de incentivar 
a leitura e a escrita foi alcançado. E isso é observável no comentário de uma 
aluna, postado no blog: “As poesias são tão bonitas que sinto vontade de chorar”.

A produção das poesias aconteceu, em parte, no segundo trimestre, e foi 
finalizada no início do terceiro trimestre. Apresentamos duas poesias, nas quais 
os alunos se posicionam como sujeitos, levando em consideração a participação 
em sala de aula e sala de informática para a construção dos textos.
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Troco um gato de raça 
por um cão bem sapeca. 

Para que eu possa brincar 
e me divertir a beça. 

Que seja bem atrapalhado 
e que me faça rir. 

Esse cão muito engraçado 
faz a criança se divertir. 

Que seja bem bonito 
nem um pouco esquisito. 

Essa é a amizade 
que eu gostaria 

de ter escolhido. 
Hayller

Procuro uma amizade pura, 
uma amizade indestrutível. 

Procuro uma amizade como uma 
corrente que nunca se separa. 

A amizade é importante 
para muita gente 

principalmente para mim. 
Sem a amizade 
não sou nada. 

Procuro uma amizade eterna 
que sempre flutuará por aí. 

Bruna

 

A utilização do ambiente digital nas aulas para produção de textos 
e, nesse caso, o uso do blog traz uma motivação importante ao aluno que, 
por sua vez, realiza produções escritas com melhor aproveitamento. É 
com alegria e dedicação que o aluno cria suas poesias, suas histórias em 
quadrinhos com a ansiedade de partilhar suas ideias com os outros alunos. 
Nesse sentido, torna-se um recurso pedagógico motivador, colaborativo e 
de interação. Com o término das produções, intensificou-se a leitura dos 
trabalhos postados no blog. 

Organizamos um momento para que os alunos pudessem ler suas 
produções para os demais alunos da escola e familiares, intitulado “Café 
com poesia” (Figura 5). Nesse dia, toda a escola se reuniu para apresentar 
os trabalhos de cada turma, numa Mostra Cultural, ocorrida no mês de 
novembro de 2012. Foi um momento grandioso. A participação dos pais 
e alunos nesse evento criou um espaço especial para mostrar o trabalho, a 
alegria e a emoção dos alunos. Outros pesquisadores, como Boeira (2009), 
também obtiveram esse resultado positivo junto aos pais e alunos.
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Figura 5 - Mostra Cultural na EMEF Castelo Branco

Fonte: As autoras (2013)

No princípio das atividades, com a utilização dos recursos apresentados 
e propostos para a realização das tarefas, os alunos apresentaram 
dificuldades, uma vez que estes têm contato principalmente com softwares 
de jogos e ainda não tinham a experiência de utilização de um blog e do 
software educativo HagáQuê. 

Nas atividades de produção textual, os alunos apresentaram grande 
interesse e as desenvolveram de forma lúdica, conseguindo realizá-las com 
sucesso. Todas as produções feitas foram lidas e comentadas pelos próprios 
alunos no blog. Também foi possível observar toda a evolução do aluno e, 
assim, corrigir erros apresentados na escrita. Todos os conceitos adquiridos 
em sala de aula, bem como as ideias de cada um, contribuíram para o 
desenvolvimento de textos criativos, coesos e coerentes. 

Pensamos que a utilização do blog deve ser ampliada tendo em 
vista os diversos recursos que ele traz como a discussão, a interação e a 
apresentação das ideias. Rodrigues (2008) apresenta resultados importantes 
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para acrescentar a um novo trabalho com uso de blog educacional, a partir 
de uma maior participação e interação dos alunos nas discussões geradas 
pelos temas propostos em sala de aula. O blog educacional promove uma 
maior aproximação de professores, alunos, pais e escola. É por isso que, para 
o próximo ano letivo, pretendemos continuar esse trabalho, com alguns 
passos importantes para uma melhor utilização dos recursos.

Propomos uma ampliação do uso do blog, tendo em vista as 
possibilidades que este gênero pode acrescentar ao ensino, oportunizar uma 
participação coletiva para a formação de leitores e autores mais integrados 
com a leitura e a escrita. Para isso, é importante abrir mais espaços de 
discussão e apresentação das ideias geradas pela apresentação dos conteúdos 
de cada disciplina estudada pelo aluno. E não somente como resultado 
dessas ideias, apresentar as HQs e as poesias, mas também apresentações 
diversas, tais como produção de filmes, apresentação de slides e outros 
gêneros textuais, como anúncios, cartas, bilhetes, entre outros.  

Para melhorar o acesso do aluno ao blog, pensamos em abrir uma conta 
de email da turma à qual todos tivessem igual acesso, facilitando a postagem 
das atividades e comentários. Para que todas essas intenções se concretizem, 
é muito importante que o envolvimento das professoras com os alunos seja 
ainda maior, para despertar neles o entusiasmo necessário para ser um bom 
leitor e um bom escritor. Entusiasmo é certamente do que todos precisam 
para tornar nossos dias cada vez melhores.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A velocidade com que o mundo está se transformando influenciou as 
reflexões sobre este trabalho. Enormes modificações no jeito de ser e de pensar 
da sociedade atual vêm ocorrendo, e a presença dos meios de comunicação 
e informação tem desempenhado um papel importante nesse processo de 
construção social. Nesse contexto de mudanças, a escola não pode ficar alienada 
e, por isso, tem relevante papel na sociedade. Pensando nisso é que a escola precisa 
utilizar as tecnologias da comunicação e da informação como instrumentos que 
propiciam a formação de competências nas disciplinas escolares.
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Como seria contraditória uma escola que, cada vez mais, recebe alunos 
integrados ao mundo digital não ensinar-lhes a utilizar todos os recursos 
oferecidos para a formação de sujeitos críticos e capazes de tomar decisões 
coerentes para a sua vida. Uma escola que não propõe inovar sua prática 
pedagógica encontra-se distante do aluno que já chega à escola com hábitos tão 
comuns como: assistir à televisão, navegar na internet e, principalmente, em 
jogos eletrônicos, não poderá sistematizar essas ações em favor da educação. 

A escolha do blog para apresentar os trabalhos dos alunos consistiu 
um estímulo para o aluno ler e produzir textos. Eles se sentiram motivados 
para produzirem seus textos e apresentá-los aos seus colegas e pais, que 
entusiasmados liam as histórias, dando um incentivo maior aos alunos. 
Todo o trabalho, inicialmente de motivação e de desenvolvimento das 
tarefas, deu-se em sala de aula. Sabendo-se que se estenderia ao laboratório 
de informática a continuação e conclusão, todos permaneciam motivados.

Foi assim a produção das histórias em quadrinhos com a utilização 
do software HagáQuê. Para essa tarefa, os alunos mantiveram uma enorme 
motivação. Para eles, criar historinhas em quadrinhos consistia numa 
grande diversão. E as histórias iam sendo construídas de maneira a favorecer 
o acesso dos alunos ao ambiente escolar e a inclusão nele. Embora toda essa 
motivação resultasse na participação de todos os alunos, as dificuldades de 
escrita ainda são muito grandes e presentes em nossas salas de aula, por 
diversos fatores. Mas isso é outra reflexão que, certamente, deve ser discutida 
e ampliada pelos profissionais da educação. 
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RESUMO 

Este estudo objetivou investigar de que forma as Tecnologias de 
Informação e Comunicação facilitam o processo de ensino-aprendizagem 
de crianças em tratamento de câncer. Busca, também, identificar e escolher 
softwares educativos que abordassem os conteúdos escolares referentes ao 
currículo do aluno pesquisado. Além disso, procura verificar a efetivação do 
processo de mediação pedagógica na utilização dos softwares escolhidos. A 
partir da análise dos dados, foi possível perceber que a escolha do software 
educativo e o planejamento das atividades são importantes, mas precisam 
estar associados à utilização de estratégias e à mediação do professor. 
Desta maneira, evidenciou-se que a utilização dos softwares, como recurso 
pedagógico, revelou-se extremamente útil e eficaz no processo de ensino-
aprendizagem e que, com o uso desses, é possível criar um ambiente 
desafiador e motivador, além de um espaço saudável de relações. 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate how the Information and Communication 
Technologies facilitate the teaching-learning process of children undergoing 
cancer treatment. We also seek to identify and choose educational software 
that address the educational content for the curriculum of the student 
researched. Furthermore, we  tried to verify the effectiveness of the pedagogical 
mediating process in the use of the chosen software. From the data analysis, 
it was possible to notice that the choice of the educational software and 
planning activities are important, but must be associated with the use of 
strategies and teacher mediation. Thus, it was shown that the use of software 
as a pedagogical resource, has proved to be extremely useful and effective in 
the teaching-learning process, and that by using it, it’s possible to create a 
motivating and challenging environment, besides a  healthy space of relations.

Keywords: in-hospital class, childhood cancer, educational software, 
Information and Communication Technology.

1 INTRODUÇÃO

“E, se não houver futuro, há que se realizar algo 
significativo no presente, deixando na vida sua marca, 
que mesmo singular e pessoal, poderá revelar que 
não se viveu em vão” (TRUGILHO, p. 20).

Os avanços das tecnologias acompanham as transformações sociais e, 
ao se disseminarem pela sociedade, levam a novas experiências e a novas 
formas de relação com o outro, com o conhecimento e com o processo de 
ensino-aprendizagem3. 32

Percebemos que, com a utilização das Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (TICs), o ambiente de ensino-aprendizagem se modifica, 
fazendo com que a motivação e a participação dos alunos se efetive, além de:

3 Adotou-se intencionalmente o termo “ensino-aprendizagem” no decorrer deste 
estudo, por entender-se que ensino e aprendizagem são processos indissociáveis, ou 
seja, ensino e aprendizagem mesmo tendo suas especificidades, do ponto de vista 
semântico ensino e aprendizagem estão totalmente interligados e dependentes, não 
ocorrem de forma separada (FREIRE, 1997).
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[...] colaborar na promoção da autonomia 
intelectual, moral e social a fim de que possam 
ocupar seu espaço na sociedade por meio das 
atividades, que os levem a não ter receio de criar, 
de expor suas ideias, de buscar respostas e de se 
comunicar (ASSIS; CALDAS, 2012, p. 205). 

Sendo assim, como profissionais da educação, temos o desafio de, 
constantemente, procurar alternativas que melhorem a qualidade da 
educação que ofertamos.

Entendemos que a escola tem papel fundamental no desenvolvimento 
de qualquer criança e, nada mais frustrante quando esse elo precisa ser 
interrompido para um tratamento de saúde, tal como ocorre com crianças 
em processo de terapia de câncer4.33 

Tal realidade é vivenciada na classe hospitalar5
34 da Associação Capixaba 

Contra o Câncer Infantil (ACACCI) e garante ao paciente em idade escolar 
lá hospedado o direito de, durante esse período, ser atendido com atividades 
pedagógicas e educacionais de acordo com o seu currículo pedagógico, o que 
propicia que, ao receber alta médica, possa retornar a sua série de origem 
capaz de dar continuidade aos seus estudos sem maiores dificuldades.

Sabemos que os direitos dessas crianças estão resguardados legalmente 
por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e Política Nacional de Educação Especial 
(PNEE), esta publicada pelo Ministério da Educação, desde 1994, quando 
já considerava as pessoas em tratamento como pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais (NEE)

[...] por apresentar, em caráter permanente ou 
temporário, alguma deficiência física, sensorial, 
cognitiva, múltipla, ou que é portadora de condutas 

4 Câncer é a palavra que usamos para definir um grupo de mais de cem doenças que têm em 
comum o aparecimento de células defeituosas que se multiplicam descontroladamente. 
Juntas, estas células formam tumores que podem migrar e invadir outras estruturas, 
comprometendo suas funções (ACACCI, acesso em 09 dez. 2011).
5 Modalidade de ensino em que as crianças e jovens hospitalizados recebem atendimento 
pedagógico-educacional.



184

MARTINS, Hermelinda Peixoto Pereira 
MENDONÇA, Regina Célia Avilha

típicas ou ainda de altas habilidades, necessita 
de recursos especializados para superar ou 
minimizar suas dificuldades (BRASIL, 1994, p. 
22-23, grifo nosso). 

Trugilho, ainda, salienta que: “[...] as crianças com doença crônica, 
bem como as fisicamente deficientes, são elegíveis para a educação especial 
pela forma como a doença interfere em sua participação na escola e em sua 
escolaridade” (2003, p. 67).

Diante desse contexto, relacionado às contribuições das TIC’s para o 
processo de ensino-aprendizagem de crianças com necessidades educativas 
especiais, julgamos oportuno investigar como as TICs podem facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem de uma criança em tratamento de câncer. 
Também nos propomos a identificar e escolher softwares educativos que 
abordassem os conteúdos escolares referentes ao currículo escolar do aluno 
pesquisado, bem como analisar a utilização desses softwares educativos e 
verificar a efetivação do processo de mediação pedagógica no uso desses 
softwares como recurso pedagógico.

Assim, acreditamos que as contribuições das TICs para o processo de 
ensino-aprendizagem de crianças com NEE apresentam-se importantes para 
nossa investigação, pois se entende que as crianças em tratamento de saúde, 
especialmente portadores de câncer, estão temporariamente excluídas do 
meio escolar e social, e nada mais relevante do que oferecer-lhes recursos 
tecnológicos que possibilitem a continuidade das atividades escolares, de 
forma prazerosa e motivadora.

2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA CRIANÇA 
HOSPITALIZADA 

No Brasil, as crianças que ficam doentes ou têm ao longo da 
vida, alguma limitação física ou mental, são amparadas por lei e têm 
o direito AA: “[...] desfrutar de alguma forma de recreação, programas 
de educação para a saúde, acompanhamento do curriculum escolar, 
durante sua permanência hospitalar” (CONANDA, 1995, p. 16320), não 
comprometendo, assim, o seu crescimento e desenvolvimento. 
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A legislação brasileira reconhece o direito das 
crianças e jovens hospitalizados ao atendimento 
pedagógico-educacional. A Declaração dos Direitos 
da Criança e do Adolescente Hospitalizados 
decorreu de formulação da Sociedade Brasileira 
de Pediatria e da Resolução do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente com a 
chancela do Ministério da Justiça em 1995. Essa 
modalidade de atendimento denomina-se classe 
hospitalar, prevista pelo Ministério da Educação 
e do Desporto em 1994, através da publicação da 
Política Nacional de Educação Especial (MEC,1994 
apud, FONSECA, 1999, p. 7, grifo nosso). 

Trugilho ressalta que a classe hospitalar trata “[...] ainda, de uma 
medida inclusiva, de atendimento especializado e de reconhecimento das 
necessidades educacionais especiais de crianças e de adolescentes doentes/
hospitalizados” (2003, p. 68).

Neste sentido, Ceccim acrescenta que:

O acompanhamento pedagógico e escolar da criança 
hospitalizada favorece a construção subjetiva de uma 
estabilidade de vida não apenas como elaboração 
psíquica da enfermidade e da hospitalização, mas, 
principalmente, como continuidade e segurança 
diante dos laços sociais da aprendizagem (relação 
com colegas e relações de aprendizagens mediadas 
por professor), o que nos permitiria falar de uma 
“escola no hospital” ou de uma “classe escolar” em 
ambiente hospitalar (1999, p. 42).

Esse mesmo autor salienta que o professor:

[...] em sua prática pedagógico-educacional diária, 
visará à continuidade do ensino de conteúdos da escola 
de origem da criança e/ou o trabalho educativo com 
conteúdos programáticos próprios a cada faixa etária 
das crianças hospitalizadas, levando-as a sanarem 
dificuldades de aprendizagem e/ou à oportunidade 
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da aquisição de novos conteúdos intelectivos, além de 
proporcionar intervenção pedagógico-educacional 
não propriamente relacionada à experiência escolar, 
mas que vise às necessidades intelectuais e sócio-
interativas do desenvolvimento e da educação da 
criança hospitalizada (CECCIM, 1999, p. 43).

Vigotski esclarece que, na relação entre desenvolvimento e 
aprendizado, somente “[...] o aprendizado adequadamente organizado 
resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos 
de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer” 
(2010, p. 103). Diante dessa premissa, o professor assume o papel de mediador, 
oferecendo suporte para o aluno na sua Zona de Desenvolvimento Proximal6

35

Sobre essa mediação pedagógica, Rodacoski coloca que:

A habilidade de utilizar todos os recursos profissionais 
e pessoais dos quais  dispõe; considerar o cenário no 
qual está atuando; a relação entre o que é ideal e o 
que é possível; as condições cognitivas, emocionais 
e sociais de seus alunos; para então protagonizar este 
enredo com o aluno, é o que consideramos mediação 
pedagógica. [...] Mediador é aquele que ‘media-a-
dor’, que fica entre. (2009, p. 62).

Fonseca ainda nos acrescenta que as relações de aprendizagem 
no ambiente hospitalar “[...] são injeções de ânimo, remédio contra os 
sentimentos de abandono e isolamento, infusão de coragem, instilação de 
confiança no progresso em suas capacidades” (2003, p. 28).

Vigotski (2003), em seus estudos sobre o pensamento e a linguagem, 
defende a tese de que a relação do homem com o mundo não é uma relação 
direta, mas uma relação mediada por meio de instrumentos e signos. 
Dessa forma, entendemos que as TICs são recursos que necessitam de uma 

6 Para Vigotski a zona de Desenvolvimento Proximal é definida como a distância 
entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por 
meio da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros capazes (VIGOTSKI, 2010, p. 97).
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mediação do professor para que possam ser efetivas no processo de ensino-
aprendizagem dos alunos no contexto hospitalar.

3 TICS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm 
demonstrado, ao longo dos anos, sua importância na vida das pessoas, 
de modo que seu uso tem permitido atualmente que as pessoas realizem 
diversas atividades sem se deslocar de um lugar a outro, o que possibilita que 
pessoas limitadas fisicamente tenham acesso a praticamente tudo. Sendo 
assim, há possibilidade de essas pessoas sentirem-se úteis e independentes, 
além de poderem superar limites. 

A utilização dessas novas tecnologias pode ser um caminho para 
superação da ideia de aquisição passiva de informações e pode ser um 
instrumento para um ensino-aprendizagem mais reflexivo, colaborativo, 
crítico e criativo. Entendemos que as tecnologias estão presentes na vida e na 
aprendizagem informal dos nossos alunos e que as TICs, se bem aproveitadas, 
podem, de fato, contribuir para a construção significativa do conhecimento. 

Desse modo, a utilização das TICs pode ser um recurso a mais para o 
professor, proporcionando novas possibilidades didáticas, metodológicas e 
adaptativas para o processo de ensino-aprendizagem. 

Corroborando com tal afirmativa, Morin citado por Gaspary, 
Rodrigues e Gaspary, diz que:

Através da tecnologia, os processos de ensino e 
de aprendizagem podem tornar-se dinâmicos, 
inovadores e facilitar a comunicação. A escola 
fica envolvida no encantamento oferecido pela 
tecnologia, sem que haja alguma mudança na 
relação pedagógica educando-educador. A relação 
estabelecida entre educando e educador tende a 
tornar-se mais produtiva e significativa por propiciar 
aprendizagens atraentes e significativas (2002, p. 3).
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Mantoan (1996) nos coloca que a inclusão é uma inovação que requer a 
inserção de alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, 
seja qual grau for, no ensino regular, e essa inserção nada mais é do que 
garantir o direito de todos à educação conforme consta da Constituição.

A autora, também, acrescenta que:

[...] a inclusão, como consequência de um ensino 
de qualidade para todos os alunos, provoca e exige 
da escola brasileira novos posicionamentos e é um 
motivo a mais para que o ensino se modernize 
e para que os professores aperfeiçoem as suas 
práticas. É uma inovação que implica num esforço 
de atualização e reestruturação das condições 
atuais da maioria de nossas escolas de nível básico 
(MANTOAN, 1996, p. 1).

Dessa forma, Santos nos indica que:

[...] um aspecto relevante para o sucesso da aplicação 
de tecnologias, em especial no campo da educação 
inclusiva, é a postura do educador. Este deve 
explorar os recursos tecnológicos como facilitadores 
no processo de aprendizagem e de inclusão escolar 
e acreditar na aprendizagem dessas crianças. É 
fundamental que o educador tenha conhecimento 
dos melhores procedimentos e instrumentos 
pedagógicos que se encaixem em sua potencialidade, 
de sorte que possa escolher os recursos tecnológicos 
mais adequados para sua aplicação educacional 
(2010 apud PEDRO, 2012, p. 29)

Diante do exposto, vemos que as TICs são recursos que auxiliam na 
aprendizagem, estimulam o conhecimento e a criatividade, mantendo a 
criança entusiasmada. Assim sendo, evidenciamos a necessidade de propor 
novas alternativas para que alunos com NEE, em especial as crianças em 
tratamento de câncer, que passam por uma exclusão temporária, consigam 
aprender melhor e desenvolver ao máximo suas potencialidades, lembrando 
que os objetivos são os mesmos para todos os alunos, no entanto, as atividades 
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a serem desenvolvidas, assim como as estratégias de ensino, precisam de 
adaptações, respeitando-se as necessidades de cada educando. 

4 O USO DOS SOFTWARES EDUCATIVOS COMO UM 
RECURSO PEDAGÓGICO 

Um recurso é um meio de todo o tipo que permite responder a uma 
necessidade ou conseguir aquilo que se pretende (CONCEITO, acesso em 
10 abr. 2012).

Para Botelho 

[...] todos os recursos físicos, utilizados com 
maior ou menor frequência em todas as 
disciplinas de estudos ou atividades, sejam quais 
forem as técnicas ou método empregado, visam 
auxiliar o educando a realizar sua aprendizagem, 
constituindo-se em um meio para facilitar o 
processo ensino aprendizagem (2007, p. 2).

Sendo assim, entendemos como recursos pedagógicos as inúmeras 
ferramentas que podem potencializar o processo de ensino-aprendizagem. 

Sobre o uso do computador como recurso pedagógico, Menezes diz que:

[...] o emprego do computador no desenvolvimento 
de práticas pedagógicas deve primar pela utilização 
crítica e contextualizada dessa tecnologia, relacionada 
aos princípios das escolas, aos objetivos do professor 
e às necessidades e interesses dos alunos. Nessa 
perspectiva, a utilização pedagógica do computador 
vai implicar o desenvolvimento de uma nova forma 
de ensinar e, consequentemente, possibilitará que os 
alunos vivenciem novas formas de aprender (2006, p. 
60 apud PEDRO, 2012, p. 21).

Traçando um paralelo entre aprendizagem e tecnologia, Jonassem 
classifica a aprendizagem em: 
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Aprender a partir da tecnologia (learning from), 
em que a tecnologia apresenta o conhecimento, 
e o papel do aluno é receber esse conhecimento, 
como se ele fosse apresentado pelo próprio 
professor. Aprender acerca da tecnologia (learning 
about), em que a própria tecnologia é objeto de 
aprendizagem. Aprender por meio da tecnologia 
(learning by), em que o aluno aprende ensinando 
o computador (programando o computador por 
meio de linguagens como BASIC ou LOGO). 
Aprender com a tecnologia (learning with), em que 
o aprendiz aprende usando as tecnologias como 
ferramentas que o apoiam no processo de reflexão 
e de construção do conhecimento (ferramentas 
cognitivas) (1996 apud BATISTA, 2010, p. 55).

É importante salientar que o computador, como recurso pedagógico, é um 
meio e não um fim em si mesmo, ou seja, embora ele possa colaborar para maior 
autonomia e desenvolvimento dos alunos, na área educacional, seu uso deve 
ser mediado por um professor, perante a necessidade de estabelecer objetivos 
e conteúdos, escolher softwares e avaliar o processo de ensino-aprendizagem.

Esta interação, aluno X computador, precisa 
ser mediada por um profissional que tenha 
conhecimento do processo de ensino/aprendizagem 
através da construção do conhecimento, pois 
o ciclo descrever-executar-refletir-depurar e 
descrever novamente não acontece colocando-
se simplesmente o aluno frente ao computador 
(VALENTE, 1991), o papel deste profissional muda, 
daquele que controla o que vai ser ensinado, para 
aquele que facilita a construção do saber do aluno 
(CINTRA; JESUÍNO; PROENÇA, 2010, p. 81).

Conforme Cristovão e Nobre “[...] não existe uma receita para 
utilização de software educativo no ambiente educacional, mas existem 
diversas orientações” (2011, p. 153). E uma dessas orientações está na escolha 
adequada do software, pois saber classificá-los facilita o processo da análise 
e seleção (CRISTOVÃO; NOBRE, 2011). 
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Em acréscimo, Garcia nos coloca que: “[...] todas as possibilidades 
reais de um computador estão justamente associadas à escolha do software 
a ser utilizado, pois é o software, o produto do pensamento humano que irá 
determinar as atividades do hardware” (2008, p. 19). 

Finalmente, temos que diversas oportunidades de trabalho podem 
ser executadas com crianças de várias faixas etárias por meio de softwares 
educativos, visto que esses tipos de softwares propiciam um ambiente de 
aprendizagem em que o lúdico, a solução de problemas, a atividade reflexiva 
e a capacidade de decisão são privilegiadas (BERNARDI, 2010).

Sendo assim, entendemos que atividades pedagógicas desenvolvidas 
utilizando recursos computacionais permitem a aprendizagem em diversas 
situações que envolvem o educando, desde o processo de leitura e escrita 
por meio de diversos textos, ilustrações e imagem, à inserção do sujeito em 
tarefas sociais cotidianas. Neste sentido, ao se propor uma prática pedagógica 
utilizando as TICs, oportunizamos aos alunos, em especial, aos que estão em 
tratamento de câncer, resgatar a autoestima e potencializar a sua autonomia.

5 PERCURSO METODOLÓGICO 

Definimos a pesquisa qualitativa como caminho metodológico e, como 
instrumento de coleta de dados, optamos pelo uso da observação participante 
como recurso para obtenção das informações junto ao sujeito e ao contexto 
de estudo. Apenas João7

36 foi habilitado para esta pesquisa, por apresentar 
concomitantemente os seguintes requisitos: possuir diagnóstico de câncer 
infantil, estar matriculado no ensino regular e frequentar regularmente a 
classe hospitalar da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI). 
João possui oito anos e está matriculado no 2º ano do ensino fundamental.

Ressaltamos que contamos com o apoio da professora responsável pela 
classe hospitalar, nomeada Estrela8.37 

7  Nome fictício.
8 Nome fictício.
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5.1 TECNOLOGIA UTILIZADA – PERCURSOS E 
PERCALÇOS

Salientamos aqui alguns desafios enfrentados para realização deste traba-
lho, entre eles destacaram-se a ausência de computadores em funcionamento9

38, 
bem como a falta de conexão de internet; problemas que foram contornados, 
utilizando-se os notebooks da pesquisadora e da professora Estrela.

Devido à falta de internet, optamos por softwares que funcionassem 
localmente nos computadores da pesquisadora e da professora, levando-se 
em consideração também o sistema operacional disponível nas referidas 
máquinas que, no caso, foram Ubuntu e Windows7, respectivamente.

Devido ao exposto, identificamos e escolhemos, por meio de 
planejamento, cinco softwares educativos que contemplassem o conteúdo 
programado pela professora, conforme apresentados a seguir:

Coelho Sabido (2º ano)

Classificação: Construção e Jogo
Descrição: O software proporciona atividades que desenvolvem habilidades 
de leitura, matemática e criatividade. Atividades inseridas em contexto de 
situações reais. Níveis diferentes de dificuldade para cada atividade.
Conteúdo Trabalhado:
Matemática: sistema de medidas; sistema monetário; adição;
Português: interpretação de texto; dígrafos.

Coelho Sabido na Nuvem da Alegria (2º ano)

Classificação: Construção e Jogo
Descrição: As atividades acontecem entre a Nuvem da Alegria e a Ilha Chove 
de Tudo e envolvem questões de matemática e língua portuguesa que 
reforçam o conteúdo curricular do 2º ano. Soletrar, adicionar, subtrair, direção e 
posição são algumas das habilidades estimuladas.
Conteúdo Trabalhado: 
Matemática: sistema de medidas; sistema monetário; adição;
Português: interpretação de texto; dígrafos.

9 A biblioteca possui três computadores que, segundo o técnico responsável pela 
manutenção, não apresentam possibilidade de conserto.
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TuxMath

Classificação: Pergunta e resposta Jogo
Descrição: Software que visa o aprendizado da matemática se divertindo, no 
programa existem vários níveis de aprendizado divididos entre multiplicação, 
divisão, subtração e adição.
Conteúdo Trabalhado: 
Matemática: adição e subtração.

GCompris

Classificação: Construção e Jogo
Descrição: É uma coleção de jogos educacionais que oferece diferentes 
atividades para crianças a partir de dois anos de idade. Exemplos: prática de 
leitura e escrita, memorização, números.
Conteúdo Trabalhado:
Matemática: sistema de medidas (Atividade: acerte a balança); sistema 
monetário (Atividade: dinheiro)

HagáQuê

Classificação: Construção
Descrição: Software educativo de apoio à alfabetização e ao domínio da 
linguagem escrita. Trata-se de um editor de histórias em banda desenhada (BD) 
com um banco de imagens com os diversos componentes para a construção de 
uma BD (cenário, personagens etc.) e vários recursos de edição destas imagens.
Conteúdo Trabalhado:
Português: sinais de interpretação.

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir das observações participantes realizadas, pudemos conhecer 
as práticas utilizadas e propor intervenções que contemplassem a utilização 
dos softwares escolhidos, sempre visando à melhoria no processo de ensino-
aprendizagem, pois segundo Cristóvão e Nobre “O educador deve sensibilizar-
se para a necessidade de buscar metodologias e escolher softwares adequados 
de forma a possibilitar a melhoria no processo de ensino-aprendizagem” 
(2011, p. 153), o que foi bem aceito pela professora Estrela.
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Logo na primeira intervenção, percebemos que João não apresentava 
dificuldades para manusear os componentes periféricos do computador, o 
que facilitou as intervenções, não sendo necessário promover atividades 
para treinar essas habilidades. Desde então, foram planejadas e 
desenvolvidas atividades cujos conteúdos e objetivos eram aqueles que a 
professora Estrela vinha abordando. 

No início de cada intervenção, apresentamos e explicamos o 
funcionamento dos softwares que seriam trabalhados e João mostrou-se 
bastante animado e desenvolto. Em meio a uma atividade, expressou-se com 
a seguinte frase: “É muito mais legal aula virtual do que a normal”.

Também, se mostrou motivado, o que foi explicitado em outra de suas 
falas: “Êba, a tia chegou!!”. Fala essa, sustentada também pela fala da mãe 
de João: “Ele está super empolgado com as aulas de informática”.

Essas falas nos permitem refletir sobre a importância do uso das 
tecnologias na educação de alunos com NEE, vez que esses são movidos 
pelo desejo da descoberta e pelo encanto das animações dos softwares 
educativos, pois “[...] o desejar é o terreno onde se nutre a aprendizagem” 
(FERNÁNDEZ, 2001 apud, BERNARDI, 2010, p. 4).

João muitas vezes não acompanhou as instruções, avançava sozinho, pois, 
quando estávamos explicando a metodologia de funcionamento do software 
educacional, ele já estava jogando. Entendemos, então, que a aprendizagem 
com o computador, utilizando softwares educacionais, não acontece de forma 
linear, dentro de esquemas e etapas preestabelecidas. Deve-se respeitar o 
ritmo das crianças e tentar utilizar os conhecimentos que elas já possuem suas 
curiosidades e avanços independentemente do método proposto. 

Entretanto, é necessário frisar que um bom planejamento deve ser 
realizado para que a utilização do computador e dos softwares educativos 
contribua efetivamente para a aprendizagem de todos os alunos. Pois “[…] 
com o auxílio do computador, esses alunos poderão desenvolver inúmeras 
habilidades, superar as próprias dificuldades e limitações, e aumentar a 
autoestima e a crença em suas capacidades” (PEDRO, 2012, p. 24).

Importante registrar que, durante algumas intervenções, houve a 
permissão para que outro aluno da mesma série que João acompanhasse 
o desenvolvimento de algumas atividades. Tais momentos foram muito 
proveitosos, pois foi possível perceber que a interação mediada por 
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um parceiro mais experiente, no caso, João, contribuiu na relação de 
aprendizagem de ambos os alunos, fato que é discutido nas pesquisas sobre 
desenvolvimento e aprendizagem de Vigotski (2010), em que diz que quando 
a criança interage com os outros e coopera de alguma forma com alguém, 
ela também aprende. Isto ocorre porque, ao interagir/cooperar, a criança 
tem seus processos evolutivos desencadeados, agindo diretamente na sua 
Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Diante do exposto, percebemos que o processo de mediação, estabelecido 
no decorrer das intervenções, foi muito satisfatório. Rodacoski diz que: “[...] 
a mediação é um conjunto de habilidades atitudinais do professor” (2009, 
p. 62-63), acrescentando ao que foi explicitado acreditamos que a mediação 
é uma atitude na qual nos colocamos como facilitador, incentivador ou 
motivador da aprendizagem, colaborando ativamente para que o aluno 
chegue aos seus objetivos. Porém, afirmamos que essa não é uma via única, 
que ocorre somente na relação professor-aluno, mas que acontece também 
na relação entre os outros sujeitos envolvidos (aluno-professor, aluno-aluno) 
que buscam, dentro de um processo inovador, atitudes que colaborem com 
o processo de ensino-aprendizagem de todos os envolvidos. 

Sendo assim, avaliamos que a aplicação dos softwares educacionais 
revelou-se extremamente útil e eficaz, e que, conforme colocado por Bernardi: 

[...] o uso de recursos da informática favorece a 
autonomia e independência; trabalha o erro de 
maneira construtiva, elevando a auto-estima; exige 
limites levando ao controle da ansiedade; o trabalho 
é motivador, pois permite a consciência da própria 
cognição, atenção e memória. Além destes fatores, 
ainda desenvolvem a curiosidade, a autonomia, a 
rapidez de interpretação e resposta, a organização 
na realização das tarefas, desenvolvimento lógico-
temporal e a concentração para perceber o que deve 
ser feito (2010, p. 10).

Enfim, podemos perceber que, a partir da utilização dos softwares 
educacionais como recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem, 
é possível criar um ambiente desafiador e motivador, além de um espaço 
saudável de relações.
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7 DAS TECNOLOGIAS ÀS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do que vivenciamos por meio de nossa pesquisa, creio podermos 
levantar as seguintes considerações. 

Com o presente estudo, percebemos que o emprego das TICs, como um 
recurso pedagógico, em especial, os softwares educativos, facilita o processo de 
ensino-aprendizagem, promovendo a construção do conhecimento de forma 
prazerosa, uma vez que possibilitou ao aluno, sujeito desse estudo, o acesso a 
novos recursos lúdicos e interativos, auxiliando-o em sua aprendizagem.

Este trabalho permitiu-nos, também, verificar o cuidado que se deve 
ter na identificação e na escolha do software educativo, etapas estas que 
devem ser realizadas concomitantemente ao planejamento das atividades, 
vez que são fundamentais e precisam estar associadas a estratégias mediadas 
pelo professor. Assim, cabe ao educador observar e avaliar o nível de 
desenvolvimento dos alunos, diagnosticando possibilidades e necessidades 
individuais, para produzir intervenções adequadas para cada estudante.

Neste sentido, verificamos que o processo de mediação pedagógica no 
uso dos softwares educativos, como recurso pedagógico, envolve atitudes na 
práxis educativa que levam o aluno a ter vontade e autonomia para buscar, 
elaborar, apropriar-se e ampliar o conhecimento.

Por isso, é necessário ressignificarmos nosso papel tornando-nos 
mediadores, incentivadores de situações coletivas e colaborativas que 
estimulem a interação e a comunicação, oportunizando aos sujeitos 
aprendizagem e consequente desenvolvimento, pois, conforme nos diz 
Vigotski, a aprendizagem influencia no desenvolvimento do indivíduo e as 
relações interpessoais potencializam a Zona de Desenvolvimento Proximal.

Acreditamos, ainda, que a inserção das TICs nas classes hospitalares 
permitirá atravessar o cotidiano dessas crianças com algo que as motive 
para a luta pela vida, que dê esperanças da continuidade escolar futura, ao 
mesmo tempo em que nos permitiu desenvolver um projeto originado e 
elaborado a partir dos nossos corações.

Apraz-nos destacar, também, o trabalho primoroso realizado pela docente 
Estrela na classe hospitalar; é uma profissional comprometida, dedicada na tarefa 
de educar os seus alunos doentes que dignifica a profissão que escolheu exercer.

Outro ponto que deve ter o merecido destaque foi à postura dos 
demais alunos da classe frente ao desenvolvimento deste estudo. Eles 
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sempre questionavam quando poderiam também participar das aulas. O 
questionamento recorrente dessas crianças e a fala de João (“Tia, e os outros 
alunos poderão fazer também?”) nos remete a pensarmos na possibilidade 
de transformação desta pesquisa em um projeto permanente, que se 
estendam aos demais alunos da classe hospitalar, quiçá, aos acompanhantes 
destes, contribuindo, assim, para a sua inclusão digital.

Por fim, constatamos que, diante dos benefícios apontados neste 
trabalho, outros desdobramentos poderão ser feitos, como: a utilização 
das TICs nas classes hospitalares dos hospitais; o aprofundamento dos 
estudos sobre as TICs, abrangendo outros tipos de doenças graves; estudos 
que viabilizem os hospitais a implantarem as TICs (internet e webcam) 
nas classes hospitalares, com vistas a estabelecer uma ponte direta entre a 
escola de origem dessas crianças e as classes hospitalares, proporcionando a 
manutenção e a otimização das suas relações sócio-afetivas. 

8 REFERÊNCIAS 

ASSIS, E. C. de, CALDAS, W. K. A contribuição das tecnologias da 
informação e comunicação na educação inclusiva. In: FAVERO, R. da P., 
et.al. Coletânea de artigos sobre informática na educação: construções 
em curso. Serra-ES: IFES, 2012. v. 1.

BATISTA, S. L. Contribuição de uma oficina pedagógica de tecnologia 
assistiva para alunos com altas habilidades/superdotação (A/H–S/D) – 
Vitória – ES. Pró-Discente: Caderno de Prod. Acad.-Cient, Vitória: UFES, 
Progr. Pós-Grad. Educação, n.1, v. 16, p.49-62, jan./jun. 2010.

BERNARDI, S. T. Utilização de softwares educativos nos processos de 
alfabetização de ensino e aprendizagem com uma visão psicopedagógica. 
Revista de educação do IDEAU (Instituto de Desenvolvimento do Alto 
Uruguai), v.5, n.10, Jan/Jun, 2010. p. 1-15.

BOTELHO, N.. Oficina pedagógica. São Luís: Apyntec, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação 
Especial Política nacional de educação especial. Livro 1. Brasília: MEC, 1994.



198

MARTINS, Hermelinda Peixoto Pereira 
MENDONÇA, Regina Célia Avilha

_____. ______. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional.DOU, Brasília,.23 de dezembro de 1996. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 09 
dez. 2011.

_____. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e outras providências. DOU, Brasília, 27 de 
setembro de 1990. Disponível  em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/
L8069.htm. Acesso em: 09 dez. 2011.

CECCIM, R.B. Classe Hospitalar: encontros da educação e da saúde no 
ambiente hospitalar. Revista pátio, Porto Alegre, ano 3, n. 10, pp. 41-44, 
ago/out 1999.

CINTRA, R. C. G. G.; JESUINO, M. dos S.; PROENÇA, M. A. M. 
Aprendizagem do deficiente intelectual com a utilização de recursos da 
informática: experiência com alunos de salas de recursos multifuncional da 
rede municipal de ensino de Campo Grande/MS. Pró-discente: Caderno 
de Prod. Acad.-Cient, Vitória: UFES, Progr. Pós-Grad. Educação, n.1, v. 16, 
p.76-96, jan./jun. 2010.

CONCEITO de Recurso tecnológico (verbete). Disponível em: <http://
conceito.de/recursos-tecnologicos>. Acesso em: 10 abr. 2012.

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. Resolução n. 41, de 13 de outubro de 1995. Direitos da 
criança e do adolescente hospitalizados. Diário Oficial, Brasília, 17 out. 
1995. Seção 1, p. 16.319-16.320.

CRISTOVÃO, H. M.; NOBRE, I. A. M. Software educativo e objetivos de 
aprendizagem. In: NOBRE, Isaura Alcina M., et al. Informática na educação: 
um caminho de possibilidades e desafios. Serra-ES: IFES, 2011.

FONSECA, E. S. da. Atendimento escolar no ambiente hospitalar. São 
Paulo: Memnon, 2003.

______. Atendimento pedagógico-educacional para crianças e jovens 
hospitalizados: realidade nacional. Brasília: Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais, 1999. (Série Documental. Textos para Discussão)



199

Coletânea de Artigos sobre  
Informática na Educação

FREIRE. P. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1997. – (Coleção Leituras). 

GARCIA, S. H. As tecnologias de informação e comunicação e o 
atendimento escolar no ambiente hospitalar: o estudo de uma aluna 
hospitalizada. 2008. 103p. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2008.

GASPARY, A. C.; RODRIGUES, M. S.; GASPARY, L. P. Uma experiência 
do uso de software educacional e da teoria das inteligências múltiplas em 
educação especial. Anais do III Congresso ibero-americano de informática 
na educação especial. 2002.

MANTOAN, M. T. E. Todas as crianças são bem-vindas à escola! Apostila. 
Campinas: Faculdade de Educação da Unicamp, 1996.

PEDRO, K. M. Softwares educativos para alunos com deficiência 
intelectual: planejamento e utilização. 2012. 120p. Dissertação (Mestrado) 
Educação – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual 
Paulista. Marília, 2012.

RODACOSKI, G. C. A mediação pedagógica em um ambiente virtual de 
aprendizagem em contexto hospitalar. 2009. 154 p. Dissertação (Mestrado) 
Educação.- Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Paraná, 2009.

TRUGILHO, S. M. Classe hospitalar e a vivência do otimismo trágico: 
um sentido da escolaridade na vida da criança hospitalizada.  2003. 228 p. 
Dissertação (Mestrado) Educação - Centro Pedagógico da Universidade 
Federal do Espírito Santo. Vitória, 2003.

VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 
2010.

______. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2003.



200

MARTINS, Hermelinda Peixoto Pereira 
MENDONÇA, Regina Célia Avilha



201

11 | CRIANDO NO PC: TECNOLOGIA E SUA 
CONTRIBUIÇÃO NA PRODUÇÃO ESCRITA
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40

RESUMO

O presente artigo apresenta e faz uma análise crítica do desenvolvimento 
do projeto de aprendizagem: “Criando no PC!”. Alunos do 4º e 5º ano do 
Ensino Fundamental aprenderam a usar um site para produzir histórias em 
quadrinhos, criando uma história que foi revisada, reescrita e, posteriormente, 
avaliada pelos colegas, resultando em uma coletânea. Um computador portátil 
foi separado para o projeto, de modo que os alunos pudessem levá-lo para 
casa a fim de fazer a atividade. Muitos pais ficaram surpresos em ver o filho 
manuseando a máquina sem maiores dificuldades, destacando o incentivo 
da responsabilidade em cuidar de um equipamento de valor e a motivação 
e empenho na produção da tirinha. As professoras regentes enfatizaram 
a empolgação e envolvimento dos alunos durante as etapas do projeto e a 
importância da inserção da tecnologia no processo de ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologia, produção escrita, projeto de aprendi-
zagem, história em quadrinhos.

ABSTRACT

The present paper presents a critical analysis of the development of the 
learning project: “Creating in the PC”. Students from the 4th to the 5th year of 
Elementary Education learned how to use a website to produce comics, creating 
a story that was reviewed, rewritten and subsequently evaluated by peers, 
resulting in a collection. A laptop computer was separated to the project, so that 
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Inglês. Psicóloga. Email: strugilho@ifes.edu.br

mailto:faby10zamborlini@gmail.com


202

ZAMBORLINI, Fabiana Ahnert 
SILVA, Sirley Trugilho da 

students could take him home to do the activity. Many parents were surprised 
to see their kids handling the machine without much difficulty, highlighting the 
encouragement of responsibility in taking care of a valuable equipment and the 
motivation and commitment in producing the strip. The teachers emphasized 
the excitement and engagement of students during the stages of the project and 
the importance of integrating technology in the learning process.

Keywords: Technology, Written Production, Learning Project, Comics.

1 INTRODUÇÃO

É inconcebível, no mundo atual, uma escola não ter a tecnologia como 
parceira no processo ensino aprendizagem, possibilitando em sua prática a 
construção do conhecimento por meio das TIC’s (Tecnologias de Informação 
e Comunicação), pois são vários os programas de computadores que podem 
ser aplicados na educação e as possibilidades das quais a internet dispõe que 
podem favorecer a aprendizagem. 

Sobre o acesso às tecnologias, Almeida ressalta que:

Os alunos, por crescerem em uma sociedade 
permeada de recursos tecnológicos, são hábeis 
manipuladores da tecnologia e a dominam com 
maior rapidez e desenvoltura que seus professores. 
Mesmo os alunos pertencentes a camadas menos 
favorecidas têm contato com recursos tecnológicos 
na rua, na televisão, etc., e sua percepção sobre 
tais recursos é diferente da percepção de uma que 
cresceu numa época em que o convívio com a 
tecnologia era muito restrito (2000, p.108).

O presente trabalho apresenta uma análise crítica de um projeto de 
aprendizagem desenvolvido pela primeira autora, o “Criando no PC!”. 
Percebendo a necessidade de aperfeiçoamento da leitura, interpretação 
e escrita dos alunos, especialmente dos alunos de uma turma do 4º ano e 
uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental de um Centro Municipal de 
Educação Básica, no interior do Espírito Santo, como professora mediadora 
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do Laboratório de Informática Educativa (LIED), a autora principal elaborou 
o projeto “Criando no PC!”, usando o programa: Monte sua Tirinha, 
disponível no site do iguinho3.41

2 TECNOLOGIA FAVORECENDO A APRENDIZAGEM 
ESCOLAR

Embora se veja em nosso dia a dia escolar como o computador é um recurso 
eficaz na promoção do contato com diversas mídias e formas de aprendizagens, 
pode-se afirmar que ele por si só não transformará o ambiente educativo se o 
professor não tiver objetivos traçados e não souber utilizá-lo, pois:

O computador não é mais o instrumento que 
ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o 
aluno desenvolve algo e, portanto, o aprendizado 
ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por 
intermédio do computador. Para a implantação dos 
recursos tecnológicos de forma eficaz na educação 
são necessários quatro ingredientes básicos: o 
computador, o software educativo, o professor 
capacitado para usar o computador como meio 
educacional e o aluno (VALENTE, 1993, p. 13).

O professor é desafiado a assumir uma nova postura, com o objetivo 
de criar possibilidades de aprendizagens, sendo parceiro de seus alunos no 
processo de conhecimento. Assim, se o grande desafio da escola é promover 
o crescimento intelectual de alunos com interesses, muitas vezes, opostos, 
a utilização de recursos didáticos necessita de reflexões sobre sua prática 
pedagógica por meio de uma proposta que justifique a sua utilização.

O computador, algo que antes era usado na maioria das vezes 
pelas crianças para jogos e navegar recreacionalmente na internet e, 
principalmente, em redes sociais, hoje passa a ser explorado especialmente 
como um recurso a mais no processo ensino aprendizagem. Partindo 

3 Informação disponível em: http://iguinho.ig.com.br/montesuatirinha.html

http://iguinho.ig.com.br/montesuatirinha.html
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do ponto de vista de que é um instrumento atrativo para a maioria dos 
educandos, o principal desafio do professor é torná-lo significativo para a 
aquisição de novos conhecimentos, no caso, a escrita. 

3 MÁQUINA PARA ESCREVER

É raro que os alunos prefiram escrever no caderno a digitar ao 
computador. Digitar uma produção num editor de texto pode fazer com 
que o aluno passe a gostar mais de escrever, facilitando não só a escrita, 
mas também a leitura de outras pessoas, principalmente em crianças com 
dificuldades relacionadas à caligrafia. Além disso:

Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios 
digitais: a multimídia, a Internet, a telemática 
trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto, 
de pensar e agir. O simples uso de um editor de 
textos mostra como alguém pode registrar seu 
pensamento de forma distinta daquela do texto 
manuscrito ou mesmo datilografado, provocando 
no indivíduo uma forma diferente de ler e 
interpretar o que escreve, forma esta que se associa, 
ora como causa, ora como consequência, a um 
pensar diferente. (FROÉS, 2000, p. 02).

Na experiência da autora principal, como professora mediadora 
atuante no laboratório de Informática há mais de 10 anos, observa-se 
que muitos professores ainda deixam a desejar quanto à utilização do 
laboratório de informática para trabalhar a produção textual processual. 
Não que a produção escrita exista somente dessa forma, mas pergunto: 
como os alunos poderão produzir bons textos se não se hes oportunizam 
outras formas de assim se expressarem, principalmente aqueles que têm 
dificuldades em sua linguagem escrita? 

Por si sós, o computador, a tecnologia não fazem com que as pessoas 
escrevam melhor. Não garantem que sejam empregadas boas estratégias de 
escrita e reescrita. É preciso que o professor tenha consciência da forma de 
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usar a tecnologia para conseguir esses resultados. O acesso à informação ele 
já tem à disposição.

A motivação, portanto, configura-se como um dos fatores chave para o 
desenvolvimento da escrita. De acordo com Moran:

As mudanças na educação dependem também 
dos alunos. Alunos curiosos e motivados facilitam 
enormemente o processo, estimulam as melhores 
qualidades do professor, tornam-se interlocutores 
lúcidos e parceiros de caminhada do professor-
educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, 
avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los 
(2000, p. 17-18). 

Uma maneira bem criativa de motivar e de se trabalhar a escrita é com 
produção em quadrinhos, que permite ao aluno elaborar sua narração de fatos 
utilizando-se da linguagem verbal atrelada à visual. A maioria das crianças se 
sente atraída por serem textos ilustrados e por aproximarem-se da linguagem 
cotidiana. Deste modo, Bim afirma que: “[...] trabalhar com esse gênero é bastante 
pertinente porque sempre despertou o interesse das crianças” (2001, p 02).

Com essa finalidade, desenvolveu-se o projeto “Criando no PC”, um 
trabalho diferenciado na escola que utiliza a máquina como recurso que 
possibilita ao aluno interagir em sua produção de acordo com seu interesse 
e criatividade.

4 PROJETO “CRIANDO NO PC!”

A escola, em parceria com a família, oportuniza a ampliação das 
diversas estratégias de ensino, visando ao aperfeiçoamento da prática 
educativa, proporcionando, assim, aos alunos, uma aprendizagem mais 
prazerosa e significativa. Assim surgiu o projeto em questão, que apresenta 
um estudo de caso referente à aplicação de um projeto de aprendizagem 
intitulado “Criando no PC!”.

Para auxiliar na avaliação crítica do projeto, além de sua descrição e 
da análise da produção dos alunos participantes, foram coletados, por meio 
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de um questionário com questões abertas e fechadas, depoimentos dos pais 
em relação à atividade realizada e do professor regente em relação a esse 
trabalho com os alunos caracterizados na introdução, de modo a facilitar 
uma análise crítica do projeto. 

O CMEB4
42 investigado está localizado em um bairro de periferia no 

município de Aracruz-ES. É uma escola nova, que funciona nos turnos 
matutino e vespertino, atendendo a duas modalidades de ensino (Educação 
Infantil e Ensino Fundamental). O laboratório de informática dispõe de 30 
máquinas, 15 com sistema operacional Windows e 15 com Linux. 

Na prática da primeira autora como professora mediadora do Lied, 
observou-se que muitos dos alunos não possuíam computador em casa 
e/ou só os utilizavam para jogos. Como na sala de informática muitos 
demonstram-se mais motivados em fazer as atividades do que na sala de 
aula comum, surgiu a ideia de desenvolver este projeto a fim de possibilitar 
ao educando mostrar suas habilidades com a máquina e fazer dela um objeto 
de aprendizagem por meio de um programa simples, mas que pudesse 
oportunizar um momento prazeroso e produtivo junto aos seus familiares. 

O programa de tirinhas já havia sido utilizado previamente em projetos 
desenvolvidos no curso de pós-graduação em Informática na Educação e foi 
escolhido por ser algo atrativo e por usar pequenos textos que facilitariam a 
correção e a compreensão do aluno sobre sua produção. As turmas do 4º e 5º 
ano, cada uma com 23 alunos, foram escolhidas pela demanda de os professores 
relacionarem-se com a proposta do projeto, que durou cerca de quatro meses.

Na primeira etapa, houve a sensibilização da turma e do professor 
regente quanto à realização do projeto, com a apresentação do notebook que 
seria utilizado, informações de como manuseá-lo e apreciação do Software 
“Monte sua Tirinha”.

Posteriormente, encaminhou-se um bilhete para os pais pedindo a 
autorização para participação do aluno no projeto. Os alunos que não foram 
autorizados pelos pais a levar o notebook para casa realizam as atividades na 
própria escola.

No segundo momento, os alunos participaram de uma aula prática, 
treinando a atividade nos computadores do Lied, usando as ferramentas 
 

4 Centro Municipal de Educação Básica



207

Coletânea de Artigos sobre  
Informática na Educação

 de acesso às tirinhas (previamente instaladas no computador) e comandos 
para salvar.

Depois disso, quinzenalmente, os alunos, individualmente, levaram 
um notebook para casa com um guia de orientações, para produzem uma 
tirinha com o envolvimento da família, preenchendo uma ficha avaliativa.

No dia seguinte, deveriam retornar com o material, devolvendo-o à 
professora mediadora do Lied para que juntos fizessem a análise da tirinha 
e, por meio de sorteio, passar o computador para outro aluno. 

Após a criação de todas as tirinhas, os alunos passavam pela aula de 
análise e reflexão de sua escrita, podendo modificar a tirinha. Era notável a 
satisfação dos alunos e a vontade de realizar as atividades propostas.

Foi organizado um momento muito especial no Lied com toda a turma 
junto ao professor regente para apreciação das produções. Cada aluno 
recebeu uma ficha para registrar a seguinte pontuação: 1 (um) para a tirinha 
de que “Gostou”, 2 (dois) para a tirinha de que “Gostou Muito” e 3 (três) para 
a tirinha que “Adorou”.

Após a leitura de cada tirinha e a ficha preenchida, foi tabulado e fixado 
o resultado na sala de aula para análise. As dez tirinhas mais votadas foram 
organizadas na forma de uma coletânea (fig1) que foi doada à biblioteca da escola.

Figura1 – Caderno de Tirinhas - Produção final do projeto

Fonte: Autora, 2013
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Os pais dos alunos do 4º ano ficaram mais receosos em autorizar seus 
filhos a levarem o notebook para casa (Gráfico1). Os pais dos alunos do 5º 
ano tiveram menos dificuldade em lidar com essas questões (Gráfico2).

Gráfico 1 - Autorização – 4º ano                   Gráfico 2 - Autorização – 5º ano

Fonte: Autora, 2013                 Fonte: Autora, 2013

A satisfação dos pais foi perceptível, como mostram alguns depoi-
mentos a seguir, extraídos das respostas ao questionário enviado. Vale a 
pena lembrar que os nomes das pessoas citadas foram representados por 
letras para preservar sigilo dos participantes.

Pergunta 1: Esta atividade contribuiu para o aprendizado de seu filho? 
A resposta de todos os pais foi “Sim”. Dentre as justificativas, podemos 

destacar as seguintes respostas: 

– Esta tarefa motivou a minha filha a estudar. (Mãe de A, 5º ano)

– Além de fazer com que ele se interesse pela escrita e pela leitura tem a 
parte da tecnologia que devemos saber usar. (Mãe de B, 5º ano)

– Porque ela se sentiu responsável por trazer o notebook pra casa. Com 
isso desempenhou a atividade com bastante vontade de aprender 
mais. (Pai de E, 4º ano)
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Nenhum dos comentários coletados relatou algo negativo, pelo 
contrário, os pais pediram para que o projeto continuasse e reforçaram 
a motivação que seus filhos tiveram na realização da “tarefa de casa”, 
afirmando ter visto como o computador pode contribuir no processo de 
aprendizagem de seus filhos.

Pergunta 2: Como se sentiu ao receber o notebook em sua casa? 

– Foi bacana a escola permitir o aluno desenvolver atividade escrita 
com o apoio tecnológico, como também o senso de responsabilidade 
de cuidar de um bem da escola. (Pai da G, 4º ano) 

– Ficamos muito felizes de saber que nossas crianças estão tendo 
oportunidade de participar de projetos ligado a tecnologia, que e 
fundamental para o futuro deles. (Mãe da H, 4º ano)

– Amei, foi bem interessante e uma experiência inédita, uma maneira 
da criança cumprir a tarefa e aprender a ser responsável pelo material. 
(Mãe da I, 5º ano)

Em geral, todos se sentiram felizes pela iniciativa da escola, percebendo 
também outros aspectos envolvidos na atividade, como o desenvolvimento 
da responsabilidade nas crianças, por ser-lhes confiada a posse temporária e 
cuidado daquele aparelho.

Na ficha, havia uma pergunta direcionada aos alunos, conforme segue.

Pergunta 3: Foi difícil a realização da tarefa?

– “Tive dificuldade na hora de colocar os acentos nas palavras” (Aluna 
J, 5º ano).

Realmente, o programa baixado impedia de inserir os acentos. Após 
este relato, avisou-se aos demais alunos e foi resolvida esta questão. “Tive 
dificuldade em salvar, mas depois consegui.” (Aluno K, 4º ano) e “Tive 
dificuldade na hora de montar as tirinhas” (Aluna L, 4º ano)

O Gráfico 3 abaixo mostra como foi pequena a dificuldade de cada 
turma:
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Grafico 3 - Foi difícil a realização da tarefa?  

Fonte: Autora, 2013

O último item da ficha solicitava: Deixe um comentário pessoal. Todos 
os pais acharam muito interessante este tipo de atividade: “Pois incentivou 
seus filhos em fazer a tarefa de casa e despertou em estar junto aos seus 
filhos nestes momentos”. 

Comentou-se que: “Criança adora gibis e foi fascinante proporcionar 
essa atividade com o uso da tecnologia criando sua própria tirinha”. 
Disseram, também, que: “O ato de levar um equipamento caro para casa fez 
com que eles tenham mais responsabilidade”. Muitos se surpreenderam com 
a desenvoltura dos filhos diante da máquina e estão motivados a adquirir um. 
Relataram que: “Ver a criança aprender brincando, montando e produzindo 
textos foi muito legal”. Achou-se de grande importância a criação deste 
projeto na escola, pois “Além de proporcionar melhor aprendizado ao aluno, 
faz com que ele se interesse mais em aprender.”
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Foi sugerido realizar esse projeto mais vezes e agradeceram à escola e à 
professora mediadora pela confiança e pelo projeto realizado.

As professoras das turmas relataram como foi o envolvimento da 
turma e seu comportamento em relação ao projeto desenvolvido no Lied. 
Segue o relato de cada uma, destacando seu ponto de vista.

A professora Cirley, do 4º ano, afirmou: 

A participação dos meus alunos no desenvolvimento 
desse projeto foi muito importante, e uma 
das motivações foi o fato de alguns não terem 
computador e ter a oportunidade de levar para 
sua casa e realizar a atividade, além de estimular 
a desenvolver valores como o comprometimento 
e a responsabilidade com aquilo que é do 
outro. Contribuiu também com o processo de 
desenvolvimento da leitura e escrita oportunizando 
o aluno a refletir sobre sua escrita (CIRLEY, 2012).

A professora Sandra, do 5º ano, destacou: 

O desenvolvimento do Projeto ‘Criando no PC’ 
possibilitou a ampliação da produção textual dos 
meus alunos, a utilização dos recursos do software 
e o manuseio do notebook. Além disso, envolveu 
a família e propiciou ensinar um valor essencial 
que é a responsabilidade. Na minha turma houve 
uma grande empolgação! Os alunos participaram 
bastante e criaram grande expectativa em levar o 
notebook para casa e produzir sua tirinha. Mesmo 
aqueles que não puderam levar, por motivos 
maiores, ficaram satisfeitos em manuseá-lo em 
um momento especial criado pela professora 
mediadora na própria escola (SANDRA, 2012).

Os alunos, durante o projeto, ficavam ansiosos em saber quando seria 
o seu dia de levar o notebook para casa. Aqueles que iriam fazer a atividade 
na escola ficavam esperando marcar seu horário no Lied. Estar em frente à 
máquina, seguir de forma autônoma as orientações do professor mediador e 
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lidar com suas limitações avançando em cada descoberta, tudo isso era um 
grande incentivo de aprender mais e mais.

Algumas das falas foram:

– Minha mãe ficou muito feliz em ver como estou sabendo mexer no 
computador.

– Meu pai disse que vai comprar um pra mim.

– Minha mãe fez a atividade junto comigo. Foi muito legal!

– Eu queria escrever mais! Posso fazer outra?

Houve, portanto, muito interesse na continuação desse projeto 
nos próximos anos, aprimorando-o sempre. Por ser nova a experiência 
de permitir ao aluno levar um notebook para casa, havia a ansiedade em 
relação a algum problema que poderia ocorrer com a máquina e prejudicar 
o andamento do projeto. Também o programa de tirinha escolhido foi bem 
simples para facilitar a produção, que era o objetivo maior. 

Pode-se perceber nos olhos de cada aluno uma realização pessoal: algo 
inédito na escola, que mexeu com a autoestima da turma. As produções, 
ainda, precisam ser mais trabalhadas, pois esse projeto serviu de incentivo 
e precisa ser contínuo para avançar no processo tornando a aprendizagem 
significativa de fato. 

Como reflexão para uma próxima proposta, seguem as ideias:

•  Após a reflexão e correção de cada tirinha do professor mediador 
junto ao aluno, fazer um momento social em que seriam distribuídas 
em cada máquina tirinhas ainda sem a correção e sem identificação 
do aluno, para que cada um pudesse refletir e corrigir sozinho e, após, 
repensar junto à turma socializando-a em grupo o resultado final a 
fim de dar importância à reescrita;

•  Usar uma rede social educacional, como, o edmodo5
43, para criar uma 

sala/ grupo no(a) qual os alunos poderão fazer o upload das imagens 
das tirinhas, compartilhando-as com os colegas que lhes dariam um 
feedback estruturado;

5 Disponível no site: (www.edmodo.com).

http://www.edmodo.com/
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•  Utilizar programas com mais recursos, de modo que os alunos tenham 
mais ferramentas a sua disposição para soltar ainda mais sua criatividade; 

•  Integrar o professor regente, de fato, no projeto, de modo a dar 
sequência à atividade em sala de aula, bem como inserindo o projeto 
em outras disciplinas, numa perspectiva inter ou transdisciplinar;

•  Promover a sequência da atividade no Lied utilizando outro recurso 
disponível a fim de o aluno vivenciar outros ambientes de aprendizagens.

Conforme Fávero cita Libâneo:

O conhecimento se constrói socialmente, não no 
sentido da assimilação da cultura anteriormente 
acumulada, mas no sentido de que ele emerge nas 
ações cotidianas, rompendo-se com a separação 
entre conhecimento científico e conhecimento 
cotidiano. Há uma vinculação do conhecimento 
com a prática social, que se caracteriza a 
multiplicidade e complexidade de relações em 
meio das quais se criam e se trocam conhecimento, 
tecendo redes de conhecimento entre os sujeitos 
em interação (2011, p. 168). 

Enfim, esse projeto apresenta ações que devem ser inovadas de acordo 
com cada experiência, reflexão e ação de cada leitor. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Criando no PC! foi muito interessante principalmente 
por permitir ao aluno levar um notebook para casa, proporcionando o 
envolvimento da família, a interação da máquina com a atividade proposta e 
seu senso de responsabilidade. As produções foram significativas e a hora da 
correção, um momento riquíssimo no qual o professor e o aluno puderam 
refletir sobre a escrita e fazer as alterações necessárias. Vale a pena ressaltar 
a motivação dos alunos e a vontade em fazer a atividade. Todos participaram 
e ficaram empolgados do início ao fim do projeto. 
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Essa atividade prova que podemos oferecer momentos prazerosos na 
hora de escrever com o auxílio da tecnologia que, nos tempos atuais, precisa 
fazer parte da vida cotidiana do aluno de forma significativa contribuindo 
no seu crescimento pessoal e cognitivo.

Trabalhar com projetos de aprendizagem no Ensino Fundamental, ainda, 
contando com os recursos que a tecnologia nos privilegia é riquíssimo, tanto 
para professores quanto para os alunos. Não há limites em explorar o novo e 
as curiosidades são descobertas por meio de pesquisas em sites educacionais, 
direcionados pelo professor, em que todos podem ultrapassar os muros da escola.

6 REFERÊNCIAS

BEHRENS, Maria Aparecida. Projetos de aprendizagem colaborativa num  
paradigma emergente. In: MORAN, José Manuel. Novas tecnologias e 
mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2000.

BIM, Sílvia Amélia. HagáQuê: editor de histórias em quadrinhos. 2001. 
Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas - SP, 
2001. Disponível em: <http://pan.nied.unicamp.br/~hagaque/publicacoes/
wie060.zip>, Acesso em 24 dez. 2012.

FÁVERO. Rutinelli da Penha et al. Os projetos de aprendizagem e as Tics. In: 
Informática na educação: um caminho de possibilidades e desafios. Serra: 
Editora Ifes, 2011.

FOGAÇA AG. A contribuição das histórias em quadrinhos na formação 
de leitores  competentes. Revista PEC. Curitiba, v.3, n.1, p. 121-131, jul. 
2002 – jul. 2003. Disponível em:  <http://www.unesp.br/prograd/ixcepfe/
Arquivos%202007/11eixo.pdf>. Acesso em 10 dez. 2012.

FREIRE, Fernanda Maria Pereira (2002): O trabalho com a escrita: a 
produção de hqs eletrônicas. Disponível em: 

<http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/192/178>. Acesso 
em 12 nov. 2012

http://pan.nied.unicamp.br/~hagaque/publicacoes/wie060.zip
http://pan.nied.unicamp.br/~hagaque/publicacoes/wie060.zip
http://www.unesp.br/prograd/ixcepfe/Arquivos 2007/11eixo.pdf
http://www.unesp.br/prograd/ixcepfe/Arquivos 2007/11eixo.pdf
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/192/178


215

Coletânea de Artigos sobre  
Informática na Educação

FREIRE, Paulo.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível em: <http://meuartigo.
brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm>. Acesso 
em 15 nov. 2012.

FRÓES, Jorge R. M. Educação e informática: A relação homem/máquina e 
a questão da cognição. Disponível em: <http://www.clubedoprofessor.com.
br/artigos/artigojunio.pdf>. Acesso em 11 dez. 2012.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. Disponível em: <www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/
arquivos/1381-8.pdf>. Acesso em 15 out. 2012.

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e 
organização. 5.ed. São Paulo : Cortez, 2007. Disponível em: <www.
diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf>. Acesso em 05 
jan. 2013.

_______.Pedagogia e pedagogos, para quê? 8. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

MERCADO, Luiz Leopoldo. Formação continuada de professores e novas 
tecnologias. Maceió: EDUFAL, 1999. Disponível em: <http://meuartigo.
brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm>. Acesso 
em 10 dez. 2012. 

MORAES, M. C., Subsídios para fundamentação do programa nacional de 
informática na educação. Secretaria de Educação à Distância, Ministério de 
Educação e Cultura, janeiro de 1997. Disponível em: <www.diaadiaeducacao.
pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf>. Acesso em 12 dez. 2012.

MORAN, José Manuel et al. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 6. 
ed. Campinas: Papirus, 2000. Disponível em: <www.diaadiaeducacao.pr.gov.
br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf>. Acesso em 10 out. 2012.

NOBRE, Isaura Alcina Martins et al. Informática na educação: um caminho 
de possibilidades e desafios. Serra: Editora Ifes, 2011.

PERRENOUD, P. 10 Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: 
Artes Médicas Sul, 2000.

http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm
http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm
http://www.clubedoprofessor.com.br/artigos/artigojunio.pdf
http://www.clubedoprofessor.com.br/artigos/artigojunio.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf
http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm
http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1381-8.pdf


216

ZAMBORLINI, Fabiana Ahnert 
SILVA, Sirley Trugilho da 

PRAIA, João Félix. Aprendizagem significativa em D. Ausubel: Contributos 
para uma adequada visão da sua teoria e incidências no ensino. In: Teoria da 
aprendizagem significativa. III Encontro Internacional Sobre Aprendizagem 
Significativa, Peniche, 2000. Disponível em: <https://repositorioaberto.uab.
pt/bitstream/10400.2/1320/1/Livro%20Peniche.pdf#page=122>. Acesso em 
04 jan. 2012.

REIS, Edna dos. Aprendizagem e docência digital. Informática na Educação: 
um caminho de possibilidades e desafios. Serra Editora Ifes, 2011.

SAMPAIO, Marisa Narcizo; LEITE, Lígia Silva. Alfabetização tecnológica 
do professor. Petrópolis: Vozes, 1999. Disponível em: <http://meuartigo.
brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm>. Acesso 
em 4 nov. 2012.

SAVIANE, Dermeval. Pedagogia histórica-crítica: primeiras aproximações. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2003. Disponível em: <http://meuartigo.
brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm>. Acesso 
em 15 de outubro de 2012.

SANCHO, J. M. (org.). Para uma tecnologia educacional. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 

SOUZA, Maurício de. Turma da mônica. Tirinhas. Bidu, n. 38. 1999. 
Disponível em: <http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/images/tira22.
gif>. Acesso em 12 dez. 2012. 

TARJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas 
pedagógicas para o professor da atualidade. 2. ed. São Paulo: Érica, 2000. 

VALENTE, José A. 1993. Diferentes usos do computador na educação. 
Em Aberto. Brasília: 12, n.57, p.3-16, jan/mar.1993. Disponível em: <http://
www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/viewArticle/13>. 
Acesso em 15 dez. 2012.

https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1320/1/Livro Peniche.pdf#page=122
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1320/1/Livro Peniche.pdf#page=122
http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm
http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm
http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm
http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/tecnologia-educacao-autonomia.htm
http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/images/tira22.gif
http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/images/tira22.gif
http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/viewArticle/13
http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/viewArticle/13


217

Coletânea de Artigos sobre  
Informática na Educação

12 | DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO: 
UM ESTUDO DE CASO SOBRE MAPAS 
CONCEITUAIS COMO GUIA DE SOFTWARE 
EDUCACIONAL LIVRE NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES

Jeane de Souza Oliveira1
44

Henrique Monteiro Cristovão2
45

RESUMO

Os softwares livres educativos aparecem no cenário educacional como 
forma de promover a inclusão digital de maneira econômica e eficiente. 
Por outro lado, há pouca disseminação do seu uso em comparação ao 
seu potencial educacional. Desta forma, a motivação desta pesquisa 
veio do desejo em disseminar o uso de software educativo livre entre 
professores, contribuindo, assim, com a sua formação continuada no uso 
das tecnologias aplicadas em sua prática educativa. A ferramenta mapas 
conceituais, publicados na web, apareceram como uma melhor alternativa 
para essa disseminação de informação após análise comparativa com outras 
abstrações tais como os mapas mentais. O objetivo geral da pesquisa foi 
possibilitar a disseminação do uso software livre no ambiente educacional 
por intermédio da construção de um guia em formato de mapa conceitual. 
Para atingir esse objetivo foram executadas as seguintes ações: analisar 
formas de disseminação de informações; escolher uma ferramenta 
apropriada para o uso dos mapas conceituais; comparar e analisar o uso 
de mapas mentais e mapas conceituais; auxiliar a desmistificação do uso 
de software livre na educação por intermédio do guia criado e aplicação 

1 Pós-Graduada em Informática na Educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo, 
Licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: 
jeane_oliveira@uol.com.br.
2 Doutorando em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília. Mestre em 
Informática e Bacharel em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
Professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: hmcristovao@gmail.com.
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de questionário para verificar os conhecimentos prévios e impressões dos 
professores em relação ao guia produzido. O guia proposto, cujo endereço 
de homepage é: http://softwareeducacionallivre.blogspot.com.br, apresenta 
definição, vantagens, desvantagens, indicação de alguns softwares livres 
educacionais etc. Desenvolvemos, também, um estudo sobre a disseminação 
da informação e a sua importância na formação continuada dos professores. 
Além disso, foram objetos de estudo os meios de disseminação da 
informação, em destaque mapas mentais e mapas conceituais, e, por último, 
os softwares livres educativos. A metodologia escolhida para essa pesquisa 
foi o estudo de caso por meio de uma abordagem qualitativa. A coleta de 
dados foi feita com utilização de um questionário composto de questões 
abertas e fechadas, aplicadas a um grupo de professores da educação básica. 
Analisados os dados, foi observada a necessidade de disseminação dos 
assuntos mapas conceituais e softwares educacionais livres no ambiente 
pesquisado. Também, foi observado que o guia proposto teve boa aceitação, 
pois a maioria o julgou útil e de complexidade mediana. Dessa forma, 
realmente, poderá servir como referência na disseminação de informações 
relativas a softwares educativos livres.  

Palavras-chave: disseminação da informação, softwares educativos 
livres, mapas conceituais, software livre.

ABSTRACT

The free educational software appear in the educational setting as a 
way to promote digital inclusion of economical and efficient way. On the 
other hand, there is little spread of its use in comparison to their educational 
potential. Thus, the motivation for this research came from the desire to spread 
the use of free educational software among teachers, thus contributing to their 
continued training in the use of technologies applied in their educational 
practice. The tool concept maps, published on the web, appeared as a better 
alternative to this dissemination of information, following a comparative 
analysis with other abstractions such as mind maps. The objective of the 
research was to enable the widespread use of free software in the educational 
environment through the construction of a guide in the form of a concept 
map. To achieve this goal the following actions were executed: examining 
ways of disseminating information; choosing an appropriate tool for the 
use of concept maps, comparing and analyzing the use of mind maps and 
concept maps, helping to demystify the use of free software in education 
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through the guide and applying a questionnaire to check prior knowledge and 
impressions of teachers in relation to the guide produced. The proposed guide, 
whose homepage is: http://softwareeducacionallivre.blogspot.com.br, presents 
definition, advantages, disadvantages, indications of some free educational 
software etc.. We also developed a study on the dissemination of information 
and its importance in the continuing education of teachers. In addition, study 
subjects were the means of information dissemination featured mind maps 
and concept maps and lastly the free educational software. The methodology 
chosen for this research was a case study through a qualitative approach. 
Data collection was done using a questionnaire consisting of open and closed 
questions applied to a group of school teachers. Analyzing the data, we 
observed the need for dissemination of the subjects conceptual maps and free 
educational software in the environment studied. It was also observed that the 
proposed guide was well accepted as most participants thought it was useful 
and of median complexity. That way, it can really serve as a reference in the 
dissemination of information relating to free educational software free.

Keywords: dissemination of information, free educational software, 
conceptual maps, free software.

1 INTRODUÇÃO 

A educação é um processo que transforma o ser humano em sujeito 
da sua própria história. Na era da comunicação, o processo de ensino 
aprendizagem passa por uma transformação. Atualmente, os alunos não 
querem ir às escolas para ouvirem os professores apresentarem o que sabem. 
Dessa forma, o papel do professor precisa mudar: hoje, ele não deve se ver 
como o detentor e transmissor do conhecimento e sim como mediador 
entre o conhecimento e o aluno. O educador precisa ser provocador de 
curiosidades, ele tem que tentar provocar nos seus alunos o desejo de 
aprender. A posteriori, é necessário conduzir o processo de aprendizagem 
por meio de debates e questionamentos. Essa forma de ensinar torna a 
educação mais interativa e possivelmente mais atraente. Acredita-se que 
a participação ativa de cada aluno é necessária para que ele tenha chance 
de se transformar em um adulto consciente, questionador, participativo, 
resolutivo e conciliador. Um cidadão que possa ser inserido naturalmente 
no mercado de trabalho. 
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No momento, este é um grande desafio da educação, pois os professores 
não são incentivados a fazer cursos de capacitação que lhes possibilitem 
fazer uso de recursos tecnológicos para “modernizar” o processo de ensino 
aprendizagem tornando-o mais interativo.

Por outro lado, vemos os canais de televisão atingindo até 97%3
46 dos lares 

brasileiros, promovendo facilmente essa interatividade em seus programas 
por meio da internet, sms e telefones. Infelizmente, muitos desses programas 
são improdutivos, manipulados e não podem ser modelos de aprendizagem. 
Na verdade, em muitos desses programas, aprendem-se facilmente muitas 
coisas inúteis.  Em contrapartida, existem outros que podem contribuir para 
o processo de ensino aprendizagem. No mesmo patamar de importância, 
encontramos o computador e a internet que se apresentam utilmente nas 
mais diversas aplicações. Precisamos reforçar que todos esses recursos, se 
forem usados sem um planejamento orientado, poderão causar grandes 
danos ao indivíduo.

Nesse contexto, entra em cena o professor, pois o ambiente escolar 
é propício para o compartilhamento de informações e geração de novas 
ideias. Para orientar o uso adequado das tecnologias, o professor tem que 
se adaptar para acompanhar a forma do pensamento do seu alunado. Essa 
adaptação é alcançada por meio de capacitações contínuas. 

É preciso reforçar que o governo, representado pela escola, tem a 
obrigação de inserir cada um dos alunos nesse novo cenário que, às vezes, 
apresenta-se como sociedade digital. Percebemos que muitos jovens utilizam 
as novas tecnologias, porém, na maioria das vezes, de forma informal e 
improdutiva. Sabe-se, também, que uma parcela significativa da população 
brasileira não tem acesso às novas tecnologias.  Para esses dois públicos, a 
tecnologia precisa ser apresentada como um recurso que pode e deve ser 
utilizado na geração de resultados úteis e importantes. É preciso ficar claro 
que o computador é apenas o meio, o facilitador da resolução dos problemas, 
e que o ser humano ainda tem o domínio da máquina e que não pode, de 
maneira alguma, tornar-se dependente dela.

3 Disponível em: < (http://www.abert.org.br/site/index.php?/noticias/todas-noticias/
tendencia-da-tv-e-crescer-em-outras-plataformas-afirma-diretora-do-ibope.html>. 
Acessado  em 05 ago. 2012.
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Para facilitar o uso das tecnologias nos estabelecimentos públicos, 
recentemente, o governo brasileiro optou pela utilização do software livre (SL) 
em diversos setores devido à multifuncionalidade, adaptabilidade, qualidade 
e baixo custo desses softwares. A escolha pelo SL promove a ampliação da 
concorrência, gera empregos e desenvolve o conhecimento do Brasil nessa 
área. Os softwares livres educativos aparecem no cenário educacional como 
forma de promover a inclusão digital de maneira econômica e eficiente. 
Apesar da adoção do governo pelo SL na área educativa, a maioria dos 
profissionais possui resistência a sua utilização.  

Nesse contexto, o problema desta pesquisa se apresenta da seguinte 
forma: como disseminar o uso de softwares educativos livres entre os 
professores?  A partir desta questão, houve uma investigação sobre abstrações 
de representação de conhecimento, tais como os mapas mentais e mapas 
conceituais, e, como estudo de caso, a aplicação, na área da disseminação, 
de informações relativas aos softwares educativos livres. Em função disso, 
aconteceu a criação de um guia de softwares livres em forma de mapa 
conceitual para disseminar a informação de forma prática, útil e acessível a 
todos da área educacional. Instigar professores, alunos e sociedade em geral 
para usar os softwares livres é provavelmente o maior ganho que este estudo 
de caso pode proporcionar-lhes.

A metodologia desta pesquisa foi o estudo de caso que se enquadra 
em uma abordagem qualitativa. Este estudo trata de uma abordagem 
metodológica de investigação, especialmente adequada, quando procuramos 
compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, 
nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. 

Segundo Gil (2002), estudo de caso consiste no estudo profundo e 
exaustivo de um, ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e 
detalhado conhecimento.

Nesta pesquisa, foi verificado como e porque a ferramenta gráfica mapas 
conceituais pode servir de guia de software educacional livre. A ferramenta 
metodológica usada na criação do mapa conceitual foi o software gratuito 
Cmap Tools. Sua utilização permitiu a indexação de diversos softwares livres. 
Também foi aplicado um questionário com questões abertas e fechadas para 
efetuar um estudo qualitativo sobre as impressões e conhecimentos prévios 
dos professores da EMEF José Lemos de Miranda PMV/ES em relação ao 
guia proposto de softwares educativos livres.   
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A seção 2 apresenta uma pesquisa bibliográfica a respeito da dis-
seminação da informação e a sua importância na formação continuada dos 
professores. A seção 3 traz um estudo comparativo entre os dois principais 
diagramas de representação de conhecimento: mapas conceituais e mapas 
mentais. A seção 4 apresenta o conceito de softwares educativos livres. A seção 5 
propõe um guia de softwares educativos livres no formato de mapa conceitual. 
A seção 6 apresenta os resultados da aplicação do guia. Finalmente, na seção 7, 
são feitas as considerações finais sobre o trabalho, analisando e discutindo como 
os resultados encontrados podem contribuir para disseminação da informação, 
bem como são dadas as sugestões para futuras pesquisas.  

2 DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO

A informação, quando assimilada de forma adequada, produz conhe-
cimento e modifica a estrutura cognitiva do indivíduo; consequentemente, 
traz benefícios ao seu desenvolvimento e ao da sociedade em que ele vive 
(BARRETO, 1994). Acredita-se que o homem adquiriu certos direitos, 
como liberdade de escolha, pensamento crítico, preservação de valores 
como requisitos básicos para suportar uma sociedade plural e profun-
damente competitiva, promovida pelas tecnologias da informação e da 
telecomunicação (CARVALHO, 2001). Dessa forma, essas liberdades são 
fundamentais para a sua formação enquanto cidadão e com sua estrutura 
cognitiva em constante transformação. 

A avalanche de informações disponíveis na internet e a forma 
caótica como ficam dispostas essas informações transformam a tarefa de 
pesquisa sobre determinados assuntos em nível científico, na web, numa 
árdua tarefa. Ela não funciona como uma biblioteca onde encontramos 
os assuntos indexados. Consequentemente, para resolver essa situação, 
vislumbra-se como ideal o estabelecimento de padrões, internacionalmente 
aceitos, de riqueza de significados que permitam recuperação refinada da 
informação desejada para satisfazer necessidades cada vez mais complexas 
e diversificadas de um “universo” de informação e de um “universo” de 
usuários (SOUZA, 2007).  O poder da disseminação da informação que 
a Internet apresenta já era ressaltado por Lévy no final da década de 90, 
quando alegava que as tecnologias da informação são: “[...] responsáveis 
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por estender de uma ponta à outra do mundo as possibilidades de contato 
amigável, de transições contratuais, de transmissão do saber, de trocas de 
conhecimentos, de descoberta pacífica das diferenças” (1999, p. 14). O autor, 
ainda, conclui que elas servem como um verdadeiro veículo de socialização. 
Por outro lado, disseminar informações sem organização pode aumentar 
ainda mais o caos informacional e a dificuldade em recuperá-las.

2.1 A IMPORTÂNCIA DE DISSEMINAR A INFORMAÇÃO 
NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES

A formação universitária inicial de um professor é apenas um marco 
em sua trajetória de crescimento, pois esta será acrescida da história de 
vida desse individuo, de mais teorias pedagógicas e de práticas docentes. 
Além disso, para que um bom professor continue sendo um bom professor, 
é condição “Sine qua non” que ele seja um eterno aprendiz. Portanto, este é 
um processo contínuo e permanente.

É imprescindível que o professor em exercício busque a formação 
continuada, não apenas como fonte de atualização de conhecimentos, 
devido às inúmeras inovações que surgem, mas também como suporte das 
práticas vivenciadas no dia a dia da sala de aula. A formação de professores 
e continuidade desta formação é importante para o desenvolvimento da 
educação no país. Todavia, esse processo deve ser feito com qualidade que, 
atualmente, é impedido por vários fatores, entre eles, o fato de que o professor 
normalmente trabalha em dois ou até três turnos para conseguir uma 
remuneração necessária para suprir as suas necessidades pessoais. Portanto, a 
sua falta de tempo e a de recursos financeiros são obstáculos a serem vencidos 
na promoção da sua formação continuada. As capacitações promovidas 
a distância por meio da internet aparecem como uma boa alternativa para 
o professor se manter atualizado. Dessa forma, a ampliação do processo de 
disseminação da informação e de recursos de aprendizagem por meio das 
tecnologias de informação e comunicação e a circulação de informações não 
estão mais restritas aos ambientes formais de ensino e aos grandes centros.

A modalidade de ensino a distância se apoia nas tecnologias de 
comunicação e informação (TICs) e vem conquistando muitos adeptos, 
principalmente aqueles que não têm tempo disponível para frequentar o 
ensino na forma tradicional. Cursos de extensão, de pós-graduação e outros 
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em plataformas online são opções para professores manterem-se atualizados 
e conectados com o mundo. Outra forma de formação continuada para os 
docentes seria o acesso livre à literatura científica. A maioria das informações 
científicas, que são frutos de pesquisas e estudos científicos, é financiada 
por recursos do setor público. Então, por uma questão de bom senso, o 
acesso ao conhecimento científico, veiculado principalmente em artigos de 
periódicos, deveria ser livre e não permanecer sob o domínio das grandes 
editoras de publicações científicas que praticam altos preços. É necessário 
criar condições para que todos os docentes tenham acesso às informações e 
possam, dessa forma, se apropriar delas, a seu modo. 

Nessa mesma linha, Almeida destaca que o exercício da docência 
tem que ir além da aplicação de modelos previamente estabelecidos e a 
prática docente requer a mobilização: “[...] requer a mobilização dos saberes 
teóricos e práticos capazes de propiciar o desenvolvimento das bases para 
que eles investiguem sua própria atividade e, a partir dela, constituam os 
seus saberes, num processo contínuo” (2005, p.3).

2.2 MEIOS PARA A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Na Era da Informação, a invenção de meios para disseminar a informação 
é tanta que é difícil conseguir acompanhar a produção tecnológica. Mas o 
profissional docente deve capacitar-se e se atualizar constantemente para 
conseguir fazer isso com maestria. Moran, em entrevista à revista Revista 
Atividades & Experiências, disse que: “[...] quanto mais avança a tecnologia, 
mais se torna importante termos educadores maduros intelectual e 
emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, que saibam 
motivar e dialogar” (2005, p. 12).  

Dentro do ambiente digital, podemos destacar alguns meios de 
disseminação da informação, como organizadores gráficos (mapas mentais, 
mapas conceituais etc.), textos em formato digital (livros, revistas etc.), som 
digital, imagem digital etc.  

Segundo Moura (2009, p.195), a digitação das informações, a redução 
dos rituais sincrônicos e a produção da informação sob demanda provocaram 
mudanças radicais na disseminação da informação e, consequentemente, 
exigem que sejam realizadas alterações nas metodologias de elaboração 
dos instrumentos verbais de representação de informação. A comunicação 
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pode ser intensiva ou extensiva. A comunicação intensiva possui como 
características o tradicionalismo, normas rígidas, leitura lenta etc., enquanto 
a comunicação extensiva pode ser definida, segundo Simeão e Miranda 
(2003), como um sistema aberto, cooperativo de compartilhamento de 
dados, é a comunicação sem regras pré-definidas, sem um padrão fixo, 
sem fronteiras técnicas ou controle que a limite. É uma rede de conexões 
prenunciando o fim das hierarquias e o início de uma ordem informacional 
que tem como autoridade o espaço livre da negociação e o senso comum. 
A comunicação extensiva, por possuir características como informalidade, 
regras flexíveis, contato com o inédito, leitura rápida e superficial acaba 
contribuindo e melhorando a disseminação da informação.

Considerando que o professor é peça chave no desenvolvimento de 
um país, então é necessário que se permita a sua capacitação. As TICs se 
apresentam como uma boa solução para isso. A comunicação extensiva pode 
ajudar, principalmente, pela sua quebra de paradigmas, principalmente pelo 
fato de não ter regras pré-definidas e, nesse contexto de novas mídias digitais e 
formas de disseminação da informação, enquadram-se os mapas conceituais 
e mentais como disseminadores da informação na forma não linear.

3 DIAGRAMAS PARA REPRESENTAÇÃO DE 
CONHECIMENTO

Existem muitos diagramas para representação do conhecimento, tais 
como: mapas conceituais, mapas mentais, cronogramas, organogramas, 
fluxogramas, hierarquias organizacionais etc. Serão abordados, nesta seção, 
os dois primeiros, por serem mais flexíveis e genéricos, absorvendo uma 
quantidade maior de aplicações.

Mapa conceitual, que é uma técnica para representação do conhecimento 
criada pelo empresário e educador americano Joseph Donald Novak (NOVAK; 
CANÃS, 2010) e que facilita o mapeamento de conceitos, isto é, baseia-se em 
criar conexões entre conceitos. Um conceito pode ser uma palavra chave, 
uma figura, um link, um texto, outro mapa conceitual etc. Normalmente, 
os conceitos em mapas conceituais aparecem dentro de retângulos que são 
interligados por linhas. As palavras ou frases de ligação entre essas linhas 
demonstram o tipo de relacionamento entre dois conceitos. Quando dois ou 
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mais conceitos são interligados por uma palavra ou frase de ligação, criando 
uma unidade semântica, ocorre o aparecimento de uma proposição. 

Mapas Conceituais são fundamentados na teoria de aprendizagem 
significativa, desenvolvida pelo psicólogo norte-americano David Paul 
Ausubel (1963), que se baseia na ancoragem de conhecimentos, isto é, um 
novo conhecimento é conectado a um conhecimento anterior relevante, que 
modifica a estrutura cognitiva do aprendiz. Esse conceito, ideia, proposição, 
conhecimento já existente na estrutura cognitiva do aprendiz que serve de 
ancoradouro a novo conhecimento é chamado de subsunçor. 

Entre os softwares para construção de mapas conceituais, destaca-se o 
Cmap Tool4

47, desenvolvido pelo Institute for Human and Machine Cognition 
(IHMC), da Universidade de West Florida, sob a supervisão do Dr. Alberto 
J. Cañas. Com o Cmap Tool é possível fazer a organização e a representação 
de diferentes tipos de mapas conceituais. Existem outros softwares para 
trabalhar com mapas conceituais, tais como Inspiration5

48 e o Visual Mind6
49.

Os mapas mentais foram desenvolvidos pelo psicólogo inglês Tony 
Buzan no início da década de 70 e possuem uma vasta aplicabilidade7

50 
em diversas situações pessoais, familiares, educacionais e comerciais. Os 
mapas mentais possuem uma estrutura hierárquica radiante, isto é, parte 
de um tópico ou ideia central que é subdividida por meio de ramos em 
outros tópicos. Cada ramo é subdividido em diversos níveis numa forma 
derivativa. Um tópico pode ser representado por uma palavra ou expressão, 
uma imagem ou ambos. Sua forma lembra bastante um neurônio, em que 
a ideia principal é o núcleo e as outras associações feitas à ideia principal 
são os dendritos do neurônio. Segundo Ontoria (2006, p. 41), a analogia 
do neurônio explica a individualidade da aprendizagem e a influência do 
contexto amplo ou específico, provenientes da pluralidade cultural. 

Mapas mentais possuem uma essência associacionista, isto é, sua 
forma de organizar e hierarquizar os tópicos de um assunto é feita por 
conexões de palavras chaves, imagens ou ambos. Buzan (2009) considera as 
associações o segundo fator mais importante para melhorarmos a memória 

4 Disponível:< http://cmap.ihmc.us>. Acessado em: 21 out. 2012
5 Disponível: <http://www.inspiration.com>. Acessado em: 21 out. 2012
6 Disponível: <http://www.visualmind.com.br>. Acessado em: 21 out. 2012
7 Disponível: < http://www.intelimap.com.br/intelimap.html>. Acessado em: 12 de out. 2012.
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e a criatividade e, como primeiro, o destaque dado à palavra chave ou 
imagem. Outra característica relevante dos mapas mentais é que ao mesmo 
tempo em que sintetizam, fornecendo uma visão macro, também, mostram 
uma visão micro quando pormenorizam os detalhes. Esta técnica possibilita 
registrar pensamento de uma maneira mais criativa, flexível, não linear, 
assim permitindo superar bloqueios da escrita linear. 

Os principais softwares para produção de mapas mentais gratuitos são: 
MindMan Personal8

51, FreeMind9 52(livre), X Mind10
53 etc e principais comerciais 

são: EasyMapper11
54, Inspiration12

55, iMindMap13
56, Intelimap14

57 (de autoria 
brasileira) etc.

Normalmente, um mapa conceitual é mais complexo do que um mapa 
mental. Isso acontece porque mapa conceitual se baseia numa estrutura 
de proposições (quando dois ou mais conceitos são interligados por uma 
palavra ou frase de ligação criando uma unidade semântica), enquanto 
mapas mentais se baseiam numa estrutura de conexões de palavras-chave, 
ou seja, este apenas conectam palavras-chave, imagens ou ambos a ideia 
principal (puramente associativo). 

E, quando se constrói um mapa conceitual, na verdade, constrói-se 
um elaborado esquema gráfico de relações entre conceitos. Devido a essa 
característica, os mapas conceituais são mais indicados para indexação 
de conteúdos (como a construção de um guia), construção de portfólio do 
conhecimento adquirido pelo aluno sobre um determinado assunto, como 
ferramenta metacognitiva em projetos de aprendizagem etc.

 

8 Disponível:< http://mindman-personal.software.informer.com/3.0/>. Acessado em: 21 
out. 2012 
9 Disponível:<http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page>. Acessado em: 
21 out. 2012
10 Disponível:< http://www.xmind.net/ >. Acessado em: 21 out. 2012
11 Disponível:< http://www.easymapper.com.br/>. Acessado em: 21 out. 2012
12 Disponível:< http://www.inspiration.com/>. Acessado em: 21 out. 2012
13 Disponível:< http://www.imindmap.com.au/ >. Acessado em: 21 out. 2012
14 Disponível:< http://www.intelimap.com.br >. Acessado em: 21 out. 2012



228

OLIVEIRA, Jeane de Souza 
CRISTOVÃO, Henrique Monteiro 

4 SOFTWARES LIVRES EDUCATIVOS

Software livre (SL) não é sinônimo de gratuidade e sim de liberdade para 
o usuário executar o programa, modificá-lo para atender as suas necessidades 
ou de terceiros, distribuir cópias do programa original ou modificado. Para 
que essas liberdades ocorram, é necessário o acesso ao código-fonte15

58 do 
programa. Quando se adquire um software livre, é como se comprasse um 
bolo e a receita do bolo viesse junto. Se você tiver capacidade técnica, você 
poderá fazer o bolo, modificá-lo, passar a receita modificada ou original 
adiante. A filosofia do software livre e a sua forma de produção resgatam o 
que há de melhor na humanidade: a produção de capital intelectual e a sua 
apropriação na forma coletiva (MIRANDA, p. 263, 2003).

A definição mais atual e adequada para Software livre é o software 
distribuído na forma gratuita ou paga, atendendo às seguintes quatro liberdades 
preconizadas pela filosofia GNU16

59: (i) a liberdade de executar o programa, para 
qualquer propósito (liberdade 0); (ii) a liberdade de estudar como o programa 
funciona, e adaptá-lo às suas necessidades (liberdade 1) – para tanto, acesso ao 
código-fonte é um pré-requisito; (iii) a liberdade de redistribuir cópias de modo 
que você possa ajudar ao próximo (liberdade 2); (iv) a liberdade de distribuir 
cópias de suas versões modificadas a outros (liberdade 3) – desta forma, você 
pode dar a toda à comunidade a chance de beneficiar de suas mudanças –  para 
tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito.

Um software educacional livre é também um SL que foi usado ou feito 
para atender às necessidades do processo de ensino aprendizagem e gestão 
educacional. Como os softwares educacionais livres possuem alta qualidade, 
baixo custo de aquisição e manutenção e a maioria é multiplataforma, 
eles funcionam como facilitadores da inclusão digital. Mas talvez o maior 
benefício do SL seja o de regular o mercado tal como salientou o presidente 
da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul – 
PROCERGS - Carlos Alberto Pacheco de Campos, no I Fórum Nacional de 
Software Livre no Setor Público.

15 São sequências de comandos em uma determinada linguagem de programação que 
após compilação para linguagem de máquina será um programa.
16 Disponível: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html>. Acessado 02/12/2012
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O aperfeiçoamento do SL depende da comunidade que o utiliza. 
Quanto mais qualificada esta comunidade, melhor será a performance do 
software. De uma forma geral, as soluções dos erros (bugs) desses programas 
são frutos do compartilhamento de informações entre os usuários. A 
depuração dos erros dos softwares livres é mais eficiente (dependendo da 
comunidade a que ele pertence) que nos softwares comerciais pelo fato de 
o acesso ao código fonte destes, softwares comerciais, ser fechado, ou seja, 
apenas a empresa detentora do programa ou indivíduo criador possui 
o acesso.

5 PROPOSTA DE UM GUIA DE SOFTWARES 
EDUCATIVOS LIVRES NO FORMATO DE MAPA 
CONCEITUAL

Foi escolhido o mapa conceitual, a partir dos elementos discutidos na 
seção 3, como base para a proposição do guia de softwares educativos livres. 
Quando se trata de indexação de conteúdos, a ferramenta gráfica mapa 
conceitual é a mais apropriada a ser utilizada, pois esta fornece um elaborado 
esquema gráfico de relações entre conceitos, além de possuir recursos 
bastante interessantes para produção da indexação como os submapas. O 
software usado foi o Cmap Tools. Este foi escolhido por ser um software de 
uso gratuito, por ser compatível com os principais sistemas operacionais, 
pela sua facilidade de manipulação e também pelos  recursos tais como: 
inserção de links com internet, sons, imagens, vídeos, textos, submapas, 
exportação do mapa para diversos formatos como figura e página web.

O guia, disponível no endereço: http://guiaonlinesoftlivre.blogspot.
com.br e parcialmente apresentado na Erro: Origem da referência 
não encontrada, tem o objetivo de disseminar o uso do software livre, 
apresentando definição, vantagens e desvantagens, indicando alguns 
softwares livres educacionais e outros que não são propriamente edu-
cacionais, mas podem e já são usados como tais. Os critérios para escolha 
desses softwares foram à presença de comunidade estabelecida, homepage 
para poder fornecer ajuda ao usuário, popularidade (avaliada via Google 
trends), indicações de guias de softwares livres e, preferencialmente, serem 
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compatíveis com os sistemas operacionais Linux, Windows e Mac. No 
guia, para cada software indicado, encontra-se o endereço de sua homepage 
e um tutorial. Além disso, são destacadas e exploradas seis categorias de 
softwares: sistemas operacionais, educacionais, imagem, multimídia, 
internet e escritório.

Figura 1 - Proposta de Guia de Software Educacional Livre

Fonte: Os Autores (2013)

6 APLICAÇÃO E ANÁLISE DO GUIA DE SOFTWARES 
EDUCATIVOS LIVRES NUM CONTEXTO EDUCACIONAL

Foi feito um estudo qualitativo para investigar as impressões e conhe-
cimentos prévios dos professores em relação ao guia proposto de softwares 
educativos livres, a partir da aplicação de um questionário com questões abertas e 
fechadas e subdivididas em cinco itens: formação; familiaridade com tecnologias; 
o uso de TICs; conhecimento prévio referente ao guia e análise do guia.  

O guia foi instalado na sala dos professores da EMEF José Lemos de 
Miranda PMV/ES e a pesquisa foi realizada com 20 professores dessa escola. 
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Os questionários foram aplicados nos três turnos da escola. No turno 
matutino na escola, há do 1º ano ao 9º ano. No turno vespertino, do 1º ao 8º 
ano. No turno noturno, EJA (1º Segmento e 2º Segmento).

No item formação, verificou-se que apenas 25% dos professores 
possuem curso na área de informática educacional, 95% possuem pós-
graduação lato sensu e 5% possuem mestrado, o que evidencia a necessidade 
de uma formação continuada na área de informática educacional, já que 
também 55% declararam-se com dificuldades no uso de TICs. Além disso, 
a partir do total respondido, 30% dos professores atribuíram a dificuldade 
para uso de TICs na prática educativa à falta de formação em TICs, e 8% por 
não saber manuseá-las.

A baixa familiaridade do uso de TICs, também, foi evidenciada quando 
foi perguntado como esta é usada. Constatou-se que 50% as utilizam com 
pesquisa na internet e filmes (25% cada). Percebe-se uma utilização não 
sofisticada das TICs, pois havia a opção “outros” e nenhum professor a 
utilizou para acrescentar outra forma mais elaborada de utilização, como 
produção e edição de vídeos e fotos.

Dentro do item Uso de TICs, também, foi analisado se os professores 
fazem uso do laboratório e da periodicidade. Constatou-se que 80% usam o 
Laboratório de Informática Educativa (LIED), e há uma baixa periodicidade 
do uso do LIED pelos professores, pois 37,5% usa-se o laboratório apenas 
uma vez por mês e os professores que selecionaram a opção “outro” disseram 
usar apenas uma vez por ano.

No quarto item, conhecimento prévio referente ao guia, verificou-se 
que 85% não conheciam a ferramenta mapa conceitual e 45% declararam 
que seu conhecimento em software livre é zero, numa escala onde zero 
significa nenhum conhecimento e dez significa elevado conhecimento. Ao 
questionamento se já tinham usado um software livre, 35% responderam 
que sim, 40% que não e 25% que não sabiam. Evidenciando o tamanho do 
desconhecimento dos professores, pois quase todos os computadores das 
escolas da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) são da plataforma Linux, 
desde 2006. Normalmente, apenas um computador (que fica na secretaria da 
escola) usa o sistema operacional Windows para fazer a prestação de contas, pois 
o aplicativo usado, Atenas, é compatível somente com a plataforma Windows.

Verificou-se que 75% dos professores entrevistados são favoráveis à 
utilização do Software Livre na educação, sendo que 32% justificam o seu 



232

OLIVEIRA, Jeane de Souza 
CRISTOVÃO, Henrique Monteiro 

favorecimento pelo fato de o software livre promover a inclusão digital de 
maneira econômica e eficiente. Dentre os professores que são contrários à 
utilização do SL, obtivemos que 75% não o usam por o acharem complexo e 
25% por gostarem da plataforma Windows.

Acredita-se que o guia proposto pode ajudar a melhorar essa estatística, 
por oportunizar, pelo menos, um conhecimento inicial ao usuário e 
apresentar as vantagens da utilização dos softwares livres.

No último item, análise do guia, foi perguntado aos professores qual 
foi a sua  primeira impressão ao ver o mapa, e 60% perceberam que era um 
guia, mas não perceberam que era um mapa conceitual, o que confirma o 
desconhecimento da ferramenta. Em relação à utilidade do guia, 100% dos 
professores acharam o guia útil para prática docente, enquanto em relação 
à sua complexidade, 45% acharam o guia de fácil entendimento, 50% de 
complexidade mediana e 5% muito complexo. No quesito usabilidade, 
65% disseram que talvez usassem caso precisassem e 35% afirmaram que 
usariam. Foram feitas duas perguntas para verificar se os professores 
conseguiam usar o guia. À primeira, “o que é um Software livre?”, 90% 
dos professores acertaram. À Segunda, de verdadeiro ou falso, 65% dos 
professores acertaram todas, o que demonstrou um bom desempenho em 
usar o guia, apesar de a maioria não conhecer o que era mapa conceitual, 
conseguiu navegar e buscar as respostas.

De uma maneira geral, percebe-se que mapas conceituais e software 
livre não são assuntos de domínio dos professores analisados, pois 85% 
não conheciam a ferramenta mapa conceitual e 45% declararam-se com 
conhecimento zero em SL, o que mostra a necessidade de disseminação da 
informação dos dois temas no universo educacional analisado, e mostra que 
o guia proposto é uma boa ferramenta para disseminação desses temas, já 
que 100% acharam o guia útil e apenas 5% o acharam muito complexo. Outro 
dado que demonstra a eficiência do guia foi o desempenho dos professores 
nas perguntas de verificação se eles conseguiriam usá-lo; 90% acertaram a 
primeira pergunta e 65%, a segunda.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disseminação de informações é um tema relevante na sociedade 
do conhecimento e este trabalho, por meio da aplicação do guia proposto 
de software educativo livre em formato de mapa conceitual, trouxe uma 
possibilidade real e concreta para o estímulo ao uso de softwares educativos 
livres por parte dos professores. 

Após estudo comparativo entre mapa mental e mapa conceitual, 
verificou-se o mapa conceitual como a ferramenta de disseminação de 
conteúdo mais indicada, pois o guia proposto se comporta como um 
indexador de informações sobre softwares livres educacionais além de 
fornecer diversas relações conceituais importantes para o entendimento 
do assunto base. O referido guia está atualmente publicado em: http://
softwareeducacionallivre.blogspot.com.br.

Foi observada a necessidade de disseminação dos mapas conceituais 
e softwares educacionais livres no ambiente pesquisado, pois 85% dos 
entrevistados não conheciam a ferramenta mapa conceitual e 45% 
declararam-se com conhecimento zero em SL, apesar de quase todos os 
computadores das escolas da PMV serem da plataforma Linux, desde 2006. 
Em relação às impressões dos professores sobre o guia proposto, pode-se 
dizer que foram boas, pois 100% dos professores julgaram o guia útil. Em 
relação à usabilidade, 65% disseram talvez usassem caso precisassem e 35% 
afirmaram que usariam.

Por fim, em trabalhos futuros, seria interessante aprofundar estudos 
sobre os motivos que levam os professores a terem resistência em utilizar 
software livre e preferir utilizar software comercial apesar de existirem várias 
soluções em SL para grande parte das necessidades educacionais. Como o 
guia proposto se mostrou viável neste trabalho, poderiam ser confeccionados 
guias para disseminação de informações em outras áreas do conhecimento.
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RESUMO

Nesse artigo, investigamos, sob o ponto de vista dos professores 
participantes do Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), em 
Vitória-ES, mudanças em sua prática pedagógica, a partir dos processos 
de formação do Programa, bem como os impactos da inserção massiva 
de tecnologias computacionais na escola e os elementos dificultadores e 
facilitadores da apropriação desses recursos. Desenvolvemos uma pesquisa 
predominantemente qualitativa descritiva, a partir da análise de conteúdo das 
mensagens e dos textos produzidos pelos professores nas ações da formação a 
distância, no ambiente virtual do curso, a plataforma e-Proinfo. Essa análise 
revelou que a formação colaborou para mudanças na prática pedagógica dos 
professores, principalmente no que diz respeito ao papel do professor e ao 
trabalho colaborativo e interdisciplinar, e que problemas técnicos em relação 
ao equipamento e à internet, apresentados pelo programa, prejudicaram a 
inserção massiva das TICs na escola e sua apropriação pelos professores, ainda 
que não tenham impedido completamente. Por fim, percebe-se que o apoio de 
tutores presenciais foi fator decisivo para o sucesso da formação a distância. 

Palavras-chave: formação de professores, apropriação tecnológica, 
PROUCA.
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ABSTRACT 

In this article, we investigate, from the point of view of teachers participating 
in the program One Laptop per Child (PROUCA), in Vitória-ES, changes in 
their practice, from the formation processes of the Program, as well as the 
impacts of massive insertion of computer technologies at school and the factors 
hindering and facilitating the appropriation of these resources. We developed 
a predominantly qualitative descriptive research, from the content analysis of 
messages and texts produced by teachers in a distance learning course in the 
virtual environment, the platform e-Proinfo. This analysis revealed that the 
training contributed to changes in teachers’ pedagogical practices, especially 
with regard to the role of the teacher and to interdisciplinary and collaborative 
work, that the technical issues in relation to equipment and the internet, offered 
by the program, affected the process of massive inserting ICT at the school 
and their appropriation by the teachers, though they have not prevented it 
completely. Finally, it is clear that the support of trainers at school was crucial 
to the success of distance training course.

Keywords: teacher training, technological appropriation, PROUCA.

1 INTRODUÇÃO

A disseminação do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) tem provocado mudanças que colocam os professores frente a uma 
realidade extremamente complexa, muito rica em possibilidades. Segundo 
Soares (2006), as transformações instauradas por essas tecnologias criaram 
um novo “ecossistema comunicativo” que desafia a relação professor/aluno.

Os novos modos de ver e sentir requisitam, ao 
processo educacional, práticas pedagógicas mais 
dialógicas, planejadas coletivamente pelos do-
centes, que contemplem a cultura juvenil, as 
novas tecnologias da comunicação e informação 
e que possibilitem a expressão dos alunos nas 
novas linguagens e a formação de ecossistemas 
comunicativos (SOARES, 2006, s/p).
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Nesse contexto, práticas pedagógicas, baseadas na transmissão do 
conhecimento acumulado pelas gerações anteriores, não são suficientes. 
Também não basta a inserção das TICs no processo educacional sob uma 
perspectiva tradicional, por exemplo, limitando-se às atividades de pesquisa, 
à cópia de informações ou apenas ao uso de softwares instrucionistas.

Ao refletir sobre a história da informática na educação no Brasil, 
Valente (1999) já alertava para o fato de que mudanças pedagógicas não 
dependem apenas da instalação de computadores nas escolas.

É necessário repensar a questão da dimensão do 
espaço e do tempo da escola. (...) O papel do professor 
deixa de ser o de “entregador” de informação para 
ser o de facilitador do processo de aprendizagem. O 
aluno deixa de ser passivo, de ser o receptáculo das 
informações, para ser ativo aprendiz, construtor do 
seu conhecimento (VALENTE, 1999, p.21-22).

É necessário que a escola e o professor se apropriem dessas tecnologias 
a fim de serem capazes de mediar a relação do aluno com a informação 
no seu processo de construção do conhecimento. Apropriar, de acordo com 
Rodriguez (2006), é tomar para si, assimilar, compreender e transformar, 
estabelecendo quais usos o objeto apropriado pode ter e quais são os efeitos 
que esse uso acarreta para si e para o grupo, num movimento dinâmico, que 
envolve momentos de adaptação e reinvenção de significados.

Sorj (2003, apud RODRIGUEZ, 2006) destaca a apropriação de 
recursos tecnológicos em duas dimensões: a passiva, que engloba os fatores 
Infraestrutura de acesso e Disponibilidade de equipamentos, e a ativa, cujos 
fatores são Treinamento para utilização, Capacitação Intelectual e inserção 
social do usuário e Produção e uso de conteúdos específicos.

Cada nível superior só existe a partir da existência 
do nível imediatamente anterior e a utilidade deste 
depende automaticamente do nível imediatamente 
acima. Atualmente, o foco da maioria dos programas 
públicos de universalização do acesso está nos dois 
primeiros níveis: infraestrutura e equipamentos 
(RODRIGUEZ, 2006, p. 44).
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Observa-se, em consonância com essas considerações, que a formação 
de professores tem sido considerada meio para implantação e consolidação 
de transformação educacional em conformidade com as novas exigências 
do mundo contemporâneo (REGO; MELO, 2002, apud ANDRADE, 2007). 
Em particular, de acordo com Andrade (2007), ganham destaque o conceito 
de educação permanente e formação continuada.

Reconhecendo que a necessidade da inserção das TICs na educação 
passa também pela dimensão do acesso, políticas públicas de inclusão digital 
nessa área têm sido implementadas nas esferas federal, estadual e municipal. 

Um exemplo desse tipo de política, que também é condicionada à 
formação docente, é o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), 
caso exemplar para estudo, tanto pela distribuição de computadores para 
os alunos, quanto pela formação direcionada aos docentes. Neste artigo, 
propusemo-nos a investigar, sob o ponto de vista dos professores participantes 
do Programa, em Vitória-ES, possíveis mudanças em sua prática pedagógica 
a partir dos processos de formação, bem como compreender os impactos da 
inserção massiva de tecnologias computacionais na escola, além de levantar 
elementos dificultadores e facilitadores da apropriação desses recursos.

2 A EXPERIÊNCIA DO PROUCA NO MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA-ES

O PROUCA é uma iniciativa da Presidência da República, coordenada 
em conjunto com o Ministério da Educação (MEC), cujo objetivo é 
promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos 
de ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas 
brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis denominados 
laptops educacionais (EGLER; COSTA, 2012).

Esse Programa tem como filosofia o conceito 1:1, lançado por Negroponte 
no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, em 2005. De acordo 
com ele, a inclusão digital poderia ser realizada por meio da distribuição de 
computadores portáteis educacionais de baixo custo para cada aluno.

Com base nessa filosofia, o PROUCA abrange quatro dimensões 
tecnológicas: a Imersão, uso intensivo, já que cada aluno e professor recebem 
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um equipamento (1:1); a Mobilidade, uso dentro e fora da escola, ampliando 
os tempos e espaços de aprendizagem; a Conectividade, que contribui para 
a criação de redes de aprendizagem, e a Integração de Mídias, que oferta, ao 
mesmo tempo, uma multiplicidade de linguagens (MOURA, 2007).

Em Vitória-ES, o PROUCA foi implantado em uma Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (EMEF) localizada na região da Grande São Pedro. 
Essa escola foi escolhida ao final de 2007, mas a chegada dos equipamentos, 
bem como a instalação da infraestrutura de rede sem fio para acesso à internet 
em todos os espaços, só ocorreu ao final de 2010. Nesse intervalo de tempo, 
a equipe gestora e grande parte do corpo docente haviam mudado. Devido a 
esse fato foram realizadas reuniões entre a Secretaria de Educação, a direção, 
a equipe docente e o Conselho de Escola a fim de discutir os rumos do projeto.

Em 2011, os computadores portáteis foram distribuídos primeiramente 
para os professores e a equipe gestora, a fim de permitir que fizessem 
a formação presencial e se familiarizassem com o equipamento antes da 
entrega para os alunos, ocorrida alguns meses depois.

Um dos pilares do PROUCA é a formação. Concebida e estruturada pelo 
comitê gestor do Programa, essa formação foi planejada para ser realizada parte 
presencial e parte a distância. Neste caso, utilizando a plataforma e-Proinfo, 
ambiente virtual colaborativo de aprendizagem, mantido pelo MEC. 

A formação a distância foi estruturada como um curso de extensão 
com 150 horas divididas em módulos – Apropriação tecnológica; Web 2.0; 
Formação de professores/Formação de gestores; Elaboração de projetos e 
Sistematização da formação na escola – e “[...] tem a sua ênfase no aprendizado 
de novas ações pedagógicas com o apoio da tecnologia, visando mudanças 
no currículo escolar” (MOURA, 2007, p. 16). Esse princípio está de acordo 
com as tendências apontadas por especialistas como Rego e Melo (2002, apud 
ANDRADE, 2007) de que a formação continuada tem sido considerada meio 
para implantação e consolidações de transformação educacional. 

3 METODOLOGIA

Desenvolvemos uma pesquisa predominantemente qualitativa descritiva, 
devido ao contato direto e interativo da pesquisadora com a situação levantada, 
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uma vez que fez parte da equipe da Secretaria de Educação de Vitória, que 
acompanhava o PROUCA na escola, inclusive como aluna do curso de formação 
a distância, promovido pela Instituição de Ensino Superior (IES) local, no caso 
a Universidade Federal do Espírito Santo, o que permitiu acesso às mensagens e 
aos textos postados no ambiente virtual.

Para tratamento dos dados, optou-se pela análise de conteúdo, em 
sua vertente qualitativa (FLICK, 2004), desse material produzido pelos 
professores e pela equipe gestora da escola nas ações da formação a 
distância. A análise de conteúdo é uma metodologia de pesquisa utilizada 
para descrever e interpretar o conteúdo de todo tipo de documento, textual 
ou não, por meio de descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, 
que favorecem a reinterpretação dos documentos e a compreensão de seus 
significados para além de uma leitura comum (MORAES, 1999).

A formação PROUCA é estruturada como um curso de extensão 
dividido em módulos, com diversas atividades, entre fóruns, portfólios, 
envio de arquivos, diários etc. Após leitura cuidadosa, selecionamos 
três atividades que consideramos chaves para perceber o que pensam os 
professores a respeito dos impactos da inserção massiva de tecnologias 
computacionais em sua escola e a respeito da formação que foi ofertada 
durante esse processo.

Foram selecionadas as atividades: (1) Minhas Impressões sobre a 
Tecnologia na Educação (envio de arquivo de texto), na qual os cursistas 
deveriam descrever suas impressões sobre como as Tecnologias Digitais 
podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem e quais os seus 
impactos nas escolas; (2) Reflexões das Atividades Desenvolvidas na Escola 
(fórum), de forma a relatar o resultado das discussões realizadas sobre a 
utilização do equipamento distribuído pelo projeto; e (3) Compartilhamento 
das Experiências (fórum), quando deveriam relatar suas experiências 
especificando as estratégias utilizadas, os fatos inusitados que surgiram, as 
dificuldades enfrentadas (superadas ou não) e os resultados alcançados.

Essas atividades foram desenvolvidas em diferentes momentos da formação 
– agosto de 2011, dezembro de 2011 e dezembro de 2012, respectivamente –, 
permitindo, assim, observar mudanças na visão dos professores, indicando a 
possibilidade de alteração nas suas práticas pedagógicas.

Procedemos a uma nova leitura para definição e categorização das 
unidades de análise. Foram escolhidos critérios semânticos que deram 
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origem a dez categorias temáticas: (1) Inevitabilidade (do avanço tecnológico 
e da inserção das TICs na escola); (2) Vantagens (da inserção das TICs na 
escola); (3) Dificuldades/Problemas (do processo de inserção das TICs 
na educação ou especificamente da implantação do PROUCA na escola); 
(4) Papel do professor/da escola (no processo de integração das TICs na 
educação); (5) Expectativas/Incertezas (quanto à implantação do PROUCA); 
(6) Superação (das dificuldades); (7) Mudança de paradigma (educacional/ 
do papel do professor no processo ensino e aprendizagem); (8) Avaliação (do 
projeto ou da participação pessoal no projeto); (9) Futuro (expectativas sobre 
os rumos que o projeto irá tomar); (10) Papel da formação (na superação das 
dificuldades ou na implantação do projeto na escola).

Algumas dessas categorias estão presentes em mais de uma das atividades 
selecionadas e parte delas se subdivide em categorias de segundo nível. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Logo no início da formação, quando os professores ainda não haviam 
iniciado o uso dos equipamentos com os alunos, foi realizada a Atividade 1: 
Minhas impressões sobre a Tecnologia na Educação (quadro 1).

Nas falas desses professores, fica patente a crença de que o avanço 
tecnológico e a inserção das TICs nas escolas são fenômenos importantes e 
processos inevitáveis (categoria de 1º nível - Inevitabilidade). Dos 27 cursistas 
que realizaram essa atividade, 12 fizeram afirmações explícitas a esse respeito.

Num mundo em que as novas tecnologias florescem 
diariamente, com novos recursos, ferramentas, 
programas [...] é extremamente importante 
buscarmos o conhecimento dessas novidades 
todas, a fim de nos inserirmos nessa modernidade 
(CURSISTA 27).

Também, é recorrente, entre esses cursistas, falas de que esse processo 
é muito mais tranquilo para os alunos do que para os professores.

A geração atual já nasceu sob influência da 
tecnologia e a encara com a maior naturalidade. A 
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criança tem acesso a diferentes recursos tecnológicos 
em casa e um mundo de informações pela Internet. 
A escola não pode simplesmente ignorar esse fato, 
ela precisa atender aos anseios das ‘crianças digitais’ 
(CURSISTA 07).

Barreto afirma que: “[...] as TICs têm sido apontadas como elemento 
definidor dos atuais discursos do ensino e sobre o ensino, ainda que 
prevaleçam nos últimos” (2004, p. 1182). Essa tendência está presente nas 
falas dos cursistas. Quase todos (24 de 27) citam as vantagens e facilidades 
da introdução das TICs na Educação. 

Em geral, são citadas: a motivação do aluno; a agilidade na execução 
das diferentes tarefas; a ampliação do material/ conteúdo disponível, 
especialmente devido à internet; a ludicidade e a inclusão digital dos alunos 
(categoria de 1º nível - Vantagens). 

Hoje a tecnologia facilita o aprendizado ajudando 
e estimulando o aluno no seu interesse em sala de 
aula, agiliza no fazer, nas pesquisas, aprofunda a 
matéria, sua visualização (CURSISTA 01).

Parte desses professores cita os impactos positivos dessas tecnologias 
para a autonomia do aluno no processo ensino e aprendizagem.

Com o domínio desse instrumento educativo o 
aluno se sentirá capaz de conduzir seu próprio 
aprender e então teremos, além de cidadãos 
responsáveis, aprendizes permanentes e senhores 
de seus próprios conhecimentos (CURSISTA 13).

Fica claro, no entanto, que, para alguns, a escola ainda não está 
preparada para esse processo, tanto do ponto de vista da infraestrutura 
técnica quanto dos recursos humanos (categoria de 1º nível – Dificuldades/
Problemas). Sete cursistas mencionaram dificuldades no processo de 
integração das TICs na escola ou se referiram a ele como um desafio.

Entretanto, apesar de muitas escolas possuírem 
estas tecnologias, as mesmas não são utilizadas 
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como deveriam, ficando muitas vezes trancadas 
em salas isoladas e longe do manuseio de alunos 
e professores. Muitos professores não conseguem 
interligar esses instrumentos às atividades regulares 
(CURSISTA 07).

Ao mesmo tempo em que falam do despreparo da escola e dos 
professores diante da inserção dessas novas tecnologias, apenas dois cursistas 
destacaram a necessidade de capacitação dos professores para uso desses 
recursos. Qual seria, então, o papel do professor nesse processo (categoria de 
1º nível - Papel do professor/da escola) na visão dessas pessoas?

Algumas delas (cinco cursistas) demonstram claramente em seu texto 
que a inserção das TICs na escola deve vir acompanhada de planejamento e 
reflexão por parte dos professores e da escola como um todo. 

Deste modo, torna-se papel dos educadores a 
formação de indivíduos preparados para fazer 
uso desses recursos. Esse aprendizado não se dá 
sozinho, é preciso planejamento e adequação das 
instituições de ensino (CURSISTA 04).

Mais do que isso, fica claro para uma parte dos cursistas (sete) que esse 
processo colabora para uma mudança na postura do professor.

Assim a crescente utilização das novas tecnologias 
proporciona uma modificação na relação entre 
professor/aluno. O estigma de ‘detentor de toda 
a verdade’ do professor dá espaço a uma postura 
menos centralizadora. Ganha importância a função 
do professor de servir como um intermediário na 
busca do aluno pelo conhecimento. Ele irá indicar 
os caminhos, propor os desafios e ajudá-lo a 
alcançar seu objetivo (CURSISTA 16).

O Quadro 1 traz as categorias de análise detalhadas da Atividade 1:
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Quadro 1 - Atividade 1: Categorias de análise detalhadas (parte 1)

ATIVIDADE 1: MINHAS IMPRESSÕES SOBRE A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Categorias 
de 1º nível 

Categorias de 2º nível Quant.

Inevitabilidade

Inevitabilidade 07

Importância das tecnologias 01

Nativos digitais X Imigrantes digitais 01

Inevitabilidade +
Importância das tecnologias

01

Inevitabilidade +
Nativos digitais X Imigrantes digitais

02

TOTAL 12

Vantagens

Facilidades 09

Estímulo/Motivação 01

Contribuem para a aprendizagem 02

Facilidades + Estímulo/Motivação 02

Facilidades + Contribuem para a aprendizagem 05

Facilidades + Inclusão digital do alunos 01

Contribuem para a aprendizagem + 
inclusão digital ds alunos

01

Facilidades + Estímulo/Motivação + 
Contribuem para a autonomia dos alunos 

01

Facilidades + Estímulo/Motivação + 
Contribuem para a aprendizagem

01

Facilidades + Estímulo/Motivação + 
Contribuem para a aprendizagem + 
Autonomia do aluno

01

TOTAL 24
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Quadro 1 - Atividade 1: Categorias de análise detalhadas (parte 2)

ATIVIDADE 1: MINHAS IMPRESSÕES SOBRE A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Categorias 
de 1º nível 

Categorias de 2º nível Quant.

Dificuldades

Dificuldades técnicas 01

Despreparo do professor/escola 04

Desafio 02

TOTAL 07

Papel 
do professor/ 
da escola

Necessidade de adaptação 01

Necessidade de planejamento 02

Necessidade de capacitação 02

Necessidade de mudança de postura por parte 
do professor

04

Alteração na relação entre educador e 
educando

01

Necessidade de planejamento +  
Alteração na relação entre educador e 
educando

01

Necessidade de adaptação + 
Necessidade de planejamento + Alteração na 
relação entre educador e educando

01

TOTAL 12

TOTAL DE CURSISTAS QUE RESPONDERAM À ATIVIDADE 27

Fonte: As Autoras (2013)

Essas falas nos mostram um entendimento a respeito da mudança 
do papel do professor cujo ensinar vai além do simples ato de transmitir 
informação e passa a ser o de criar situações de aprendizagem.

Poucos meses após o início do uso dos equipamentos com os alunos, os 
cursistas realizaram a Atividade 2, Reflexões das atividades desenvolvidas 
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na escola (Quadro 2). Oito dos 13 cursistas que realizaram o exercício 
falaram de suas expectativas com o uso dos equipamentos distribuídos pelo 
PROUCA (categoria de 1º nível – Expectativas/Incertezas).

Com a experiência do Uca o trabalho com os alunos 
vai ser mais prazeroso tanto para os alunos como para 
os professores, as aulas serão mais ricas e interessantes, 
já vejo em 2012 muitas possibilidades de estudo e 
aprendizagem com o Uca (CURSISTA 05).

Suas expectativas eram muito positivas, apesar de grande parte do 
corpo docente não ter participado do processo de anuência da escola em 
integrar o Programa. 

A despeito disso, alguns já chamavam a atenção para problemas que 
poderiam interferir negativamente na implantação do Programa (categoria 
de 1º nível – Dificuldades/Problemas). Dos sete cursistas que falaram 
desses problemas, seis se referiram a questões de ordem puramente técnica: 
conexão de internet e equipamento fornecido. “Com a chegada dos laptops 
na escola vieram também os problemas, como: tamanho da tela, lentidão, 
carregamento, atualização” (CURSISTA 07).

Apenas um desses cursistas relatou resistência ao projeto, atribuindo-a 
a sua falta de experiência com a tecnologia. “Desde o início me mostrei um 
pouco relutante em trabalhar como UCA em sala, pois informática não é o 
meu forte” (CURSISTA 03).

As expectativas positivas podem ser confirmadas também pelo fato de 
que mais da metade dos cursistas que relataram dificuldades na implantação 
do projeto (04 de 07 cursistas) ponderaram acerca da superação desses 
problemas (categoria de 1º nível - Superação).

Todos esses problemas foram diminuindo quando 
começamos a fazer as atividades [da formação]. 
Percebemos que os programas não eram tão com-
plicados e que poderiam ser muito interessantes na 
sala de aula. Encontramos no UCA uma ferramenta 
muito importante para o processo ensino-apren-
dizagem (CURSISTA 07).
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Além disso, dos 13 cursistas que realizaram a Tarefa 2, quatro fizeram um 
balanço muito positivo do projeto na escola (categoria de 1º nível - Avaliação). 

Todo processo que envolve debates é muito 
interessante e significativo para o desenvolvimento 
de grupos, e quando esse debate acontece no 
espaço da escola e sobre um instrumento que pode 
dinamizar o processo de ensinar e aprender, melhor 
ainda (CURSISTA 13).

Por fim, assim como na Atividade 1, percebemos falas (03 cursistas) 
que mostram uma visão do aluno como um aprendiz ativo, vislumbrando 
uma mudança no paradigma educacional (categoria de 1º nível - Mudança 
de paradigma).

Por muito tempo, vivenciamos uma educação 
imposta, onde o professor falava, e o aluno apenas 
ouvia e concordava, [...]. O grande desafio da 
educação atualmente é despertar a curiosidade 
do aluno, fazer o aluno pensar, investigar, que ele 
participe da aula, que não seja apenas um ouvinte 
ou copista. Que ele seja realmente o responsável pela 
construção do seu conhecimento (CURSISTA 17).

O Quadro 2 traz as categorias de análise detalhadas da Atividade 2:

Quadro 2 - Atividade 2: Categorias de análise detalhadas (parte 1) 

ATIVIDADE 2: REFLEXÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA

Categorias 
de 1º nível 

Categorias de 2º nível Quant. Total

Expectativas/
Incertezas

Expectativas com a implantação do 
projeto

08 08

Dificuldade/ 
Problemas

Problemas Técnicos 06
07

Dificuldade pessoal 01
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Quadro 2 - Atividade 2: Categorias de análise detalhadas (parte 2)

ATIVIDADE 2: REFLEXÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA

Categorias 
de 1º nível 

Categorias de 2º nível Quant. Total

Superação Superação das dificuldades 04 04

Avaliação Análise a respeito do projeto da escola 04 04

Mudanca de 
paradigma

Mudanca de paradigma 03 03

TOTAL DE CURSISTAS QU E RESPONDERAM Ã ATIVIDADE 13

Fonte: As Autoras (2013)

Na Atividade 3, Compartilhamento das Experiências (Quadro 
3), realizada ao final do curso de formação, oito dos 15 cursistas que 
responderam à tarefa recordaram suas expectativas e incertezas iniciais 
(categoria de 1º nível – Expectativas/ Incertezas).

No início, a expectativa em torno do que seria o 
trabalho com os Ucas gerou bastante ansiedade em 
toda a equipe escolar. Onde, como, quando... eram 
muitas perguntas e nem tantas respostas, visto que 
éramos a única escola da rede do município de 
Vitória a receber tais computadores (CURSISTA 16).

Ficou claro que a trajetória de implantação do projeto na escola não 
foi nada fácil (categoria de 1º nível – Dificuldades/ Problemas). Na última 
atividade, mais do que nas anteriores, os problemas e as dificuldades 
enfrentados foram recorrentes nas falas dos cursistas (13 dos 15 cursistas).

Pude acompanhar os desafios de ter uma nova 
tecnologia na instituição, onde gerou muitas 
discussões, devido a lentidão do sistema, problemas 
com a internet disponibilizada para o projeto, 
travamento do equipamento, resistência dos 
profissionais na utilização dos laptops devido o 
equipamento ser ultrapassado (CURSISTA 17).
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Mas, assim como já sugeria a Atividade 2, as postagens da Atividade 
3 indicam que os professores (10 dos 13 cursistas), a despeito de todas as 
dificuldades, levaram o projeto à frente, superando muitos desses obstáculos 
(categoria de 1º nível - Superação).

Porém ao mesmo tempo, via o encantamento do 
aluno, quando sabia que ele tinha um netbook 
que era somente seu, que poderia fazer pesquisas 
na internet, digitar um texto e outros. Este fato 
levou muitos profissionais da escola, a desenvolver 
projetos com o mesmo. Muitos professores qui-
seram conhecer os programas do netbook com os 
alunos (CURSISTA 17).

Percebemos que os professores atribuem essa superação à união do grupo, 
indicando que o projeto estimulou o sentimento do trabalho em equipe.

Os meses foram passando, as formações aconte-
cendo e mesmo com todas as dificuldades ocasio-
nadas, tentamos executar um trabalho de qualidade. 
O ponto alto da formação foi a implementação 
do projeto Beatles, que uniu a todos, superando 
as expectativas e mostrando possibilidades 
(CURSISTA 16).

A formação também foi citada como fundamental para a superação dos 
obstáculos e para o sucesso do projeto. Seis cursistas falaram de sua importância 
e da influência dos tutores que davam apoio presencial à formação a distância 
(categoria de 1º nível - Papel da formação). “As tutoras nos motivaram muito 
para a conclusão do curso, promovendo reuniões com a equipe, esclarecendo 
dúvidas e ajudando a sanar as mesmas” (CURSISTA 23).

Por fim, 14 cursistas fizeram um balanço positivo a respeito da 
implantação do projeto e de suas expectativas sobre os rumos que ele irá 
tomar (categorias de 1º nível - Futuro e Avaliação).

Para os próximos anos, espero que a escola cresça 
ainda mais nas atividades coletivas, que consiga 
se adaptar a nova realidade tecnológica e que a 
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qualidade dos equipamentos e da internet oferecida, 
acompanhe com agilidade os avanços tecnológicos 
(CURSISTA 16).

O Quadro 3 traz as categorias de análise detalhadas da Atividade 3:

Quadro 3 - Atividade 3: Categorias de análise detalhadas 

ATIVIDADE 3: COMPARTILHAMENTO DAS EXPERIÊNCIAS

Categorias 
de 1º nível 

Categorias de 2º nível Quant. Total

Expectativas/
Incertezas

Incerteza diante da implantação do 
projeto

08 08

Dificuldade/ 
Problemas

Problemas Técnicos 13 13

Superação Superação das dificuldades 10 10

Futuro Expectativas para o futuro 07 07

Avaliação
Da participação 01

07
Do projeto 06

Papel da 
Formação

Importância da formação 02

06Importância do apoio do orientador 
presencial

04

TOTAL DE CURSISTAS QU E RESPONDERAM Ã ATIVIDADE 13

Fonte: As Autoras (2013)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inserção massiva de recursos computacionais a partir da distribuição de 
computadores portáteis e internet sem fio e a oferta de formação para uso desses 
recursos em uma escola pública de Vitória-ES pelo PROUCA, produziram 
significativos impactos para professores e alunos, na opinião dos primeiros.
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Como vimos, a formação de professores tem sido considerada meio para 
implantação e consolidações de transformação educacional (REGO; MELO, 2002, 
apud ANDRADE, 2007). A formação ofertada pelo PROUCA, ao proporcionar 
reflexão ao longo do processo de apropriação dos recursos tecnológicos ofertados 
pelo Programa, esteve de acordo com esse princípio e colaborou para mudanças 
no cotidiano da sala de aula, transformado a cultura pedagógica da escola e 
indicando uma progressiva mudança no paradigma educacional.

Outra consequência foi o estímulo à colaboração e ao trabalho em 
equipe. Percebemos, nas falas dos professores, que os desafios impostos 
impulsionaram a busca de soluções coletivas. 

Mas, o processo de apropriação de recursos tecnológicos não é uma linha 
contínua. Como ressaltou Rodriguez (2006), apropriar é tomar para si, num 
movimento dinâmico que envolve momentos de adaptação e reinvenção de 
significados. Esse movimento foi constantemente desafiado pelas dificuldades 
geradas pela baixa configuração do equipamento ofertado e pela velocidade 
insatisfatória da conexão de internet. Ponto pacífico na opinião dos cursistas 
constituiu-se numa ducha fria no ânimo de professores e alunos, pondo em 
risco o sucesso do projeto, e até mesmo sua continuidade. 

Um ponto positivo no processo de apropriação dos recursos tecnológicos, 
oferecidos pelo PROUCA, foi à oferta de uma formação que abrangeu não 
apenas aspectos tecnológicos, mas também teóricos e pedagógicos. A 
formação a distância, no entanto, não teria o mesmo sucesso sem a existência 
dos tutores presenciais sendo um deles membro da própria escola. Esses 
tutores atuavam como apoios para as dúvidas, incentivadores do debate e, 
principalmente, como alguém que estimulava o cursista a prosseguir. 

Tendo em vista os fatores responsáveis pela apropriação efetiva de 
recursos tecnológicos (SORJ, 2003, apud RODRIGUEZ, 2006), podemos 
concluir que o PROUCA atende aos critérios de Infraestrutura de acesso e 
Disponibilidade de equipamentos, pois oferta computadores para todos e 
conexão de internet sem fio. Porém, como essa infraestrutura está aquém das 
expectativas. Esses critérios da apropriação passiva influíram negativamente 
na apropriação efetiva, em função da correlação entre todos os critérios.

No que diz respeito à dimensão ativa desse processo, a formação 
ofertada pelo programa trouxe significativas contribuições ao trabalhar, de 
forma integrada, as dimensões técnicas, teóricas e pedagógicas dos recursos 
tecnológicos. Um exemplo é a atividade em que o cursista aprende a utilizar 
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o editor de texto fazendo uma reflexão acerca de suas experiências em 
Tecnologia Educacional. 

Os professores não receberam apenas treinamento para operar o 
equipamento e seus recursos, mas também capacitação para a promoção do 
desenvolvimento intelectual e profissional, a produção de novos conteúdos e 
aplicações práticas. Sendo assim, os critérios da dimensão ativa da apropriação 
– Treinamento para utilização, Capacitação Intelectual e inserção social do 
usuário e Produção e uso de conteúdos específicos – foram todos contemplados 
pela formação do Programa e ocorreram simultaneamente.

Mas, o que pensam esses professores a respeito do seu papel nesse 
processo? Acreditam ser essencial. Mais do que isso, a despeito de todos 
os contratempos da experiência vivenciada a partir da implantação do 
PROUCA na escola, ficou claro que a formação proporcionou um produtivo 
processo de reflexão sobre suas práticas pedagógicas, contribuindo para 
mudanças que refletiram positivamente, não apenas na aprendizagem dos 
alunos, mas também, em sua própria aprendizagem.

O legal do UCA é que junto com ele vieram: curso, 
discussão, debates, inovação, saída da zona de 
conforto, interrogações, dúvidas, curiosidades, 
confrontos de ideias, discussão sobre o nosso papel 
social e (...) APRENDIZAGEM. Tudo aquilo de que 
os alunos precisam para APRENDER nós adultos 
também precisamos. Motivação, curiosidade, 
questionamentos são intrínsecos ao ser humano. 
Ou ainda, como disse a colega, tudo isso é a mola 
propulsora da aprendizagem (CURSISTA 06).
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RESUMO

Esse artigo tem por objetivo refletir acerca da produção, manipulação e 
leitura de imagem fotográfica no ensino de história por meio do programa de 
edição de imagens GIMP. Parte da compreensão da importância das TIC na 
educação aliadas ao uso da fotografia como fonte histórica, considerando-se 
as intenções do autor e o contexto em que a imagem é produzida. Trata-se 
de uma pesquisa exploratória do tipo participante, na qual pesquisadores 
e pesquisados estão diretamente envolvidos nos desafios do trabalho, na 
perspectiva de produção de conhecimentos significativos. Concluiu-se 
que o trabalho com projeto e as ferramentas tecnológicas à disposição da 
turma propiciaram experiências prazerosas e cognitivamente instigantes. A 
produção dos alunos foi diversificada e refletiu preocupações com o tempo 
presente a partir dos conceitos históricos construídos.

Palavras-chave: manipulação de imagem, ensino, história, Tecnologias 
de Informação e Comunicação, GIMP. 

ABSTRACT

This article aims to reflect on the production, handling and reading 
of photographic image in History teaching through the GIMP image editor 

1 Pós-Graduada em Informática na Educação pelo Instituto Federal do Espírito 
Santo. Graduada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: 
siqueirasm@hotmail.com.
2 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Licenciatura plena 
em História / Bacharel em Arquivologia – todos pela Universidade Federal do Espírito 
Santo. Técnico em Assuntos educacionais atuando na Secretaria Estadual de Educação 
do Estado do Espírito Santo. E-mail: essouza@sedu.es.gov.br.



258

SIQUEIRA, Sabrina Martins 
SOUZA, Everaldo Simões 

software. We start from understanding  the importance of ICT in education 
along with the use of photography as a historical source, considering the 
author’s intentions and the context in which the image is produced. This is 
an exploratory participant research , in which researchers and participants 
are directly involved in the challenges of the work, in the perspective of 
producing meaningful knowledge. It was concluded that working with design 
and technological tools available to the class led to cognitively compelling and 
pleasurable experiences. Students’ production was rich, diverse and reflected 
concerns about the present time from the historical concepts built.  

Keywords: image manipulation, teaching, history, Information 
Technology and Communication, GIMP. 

1 INTRODUÇÃO 

A história está intimamente vinculada à formação da cidadania 
à medida que busca compreender a ação do sujeito histórico sobre as 
mudanças e permanências da vida social. O ensino da história pode 
fortalecer o conceito de cidadania, ampliando a aprendizagem de estratégias 
de como se constroi o conhecimento científico. Nesse sentido, ressalta-se a 
importância da discussão acerca da produção da imagem como instrumento 
de aprendizagem de história, contribuindo para que o sujeito reflita sobre 
o contexto em que uma fonte é produzida e seja capaz de ler criticamente 
diferentes discursos, em diferentes épocas.

Buscando informações ou explicações para problemas atuais, a 
História Cultural cria novas possibilidades de pesquisa à medida que 
incorpora novas fontes, aproximando-se da Literatura, da Antropologia, da 
Arquitetura e da Arte pela discussão e compreensão da imagem. Por isso, 
“pode-se dizer que a proposta da História Cultural seria, pois, decifrar a 
realidade do passado por meio das suas representações, tentando chegar 
àquelas formas, discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressam 
a si próprios e o mundo” (PESAVENTO, 2005, p. 42).

A inserção dos novos recursos tecnológicos nas escolas traz à tona 
a reflexão acerca da produção e do uso de imagens fotográficas enquanto 
representações facilmente manipuladas por um software. Compreender a 
intenção de adulteração de uma imagem pode favorecer a percepção crítica 
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do encontro entre informação e tecnologia e, ao mesmo tempo, contribuir 
para apreensão da verdade histórica. Contudo, está claro que busca-se 
encontrar a verdade na construção dessas imagens, mas entende-se que, 
como afirma Pesavento (2005, p. 51) “o mais certo seria afirmar que a 
história estabelece regimes de verdade e não certezas absolutas.” 

Segundo Pozo:

[...] as tecnologias da informação estão criando novas 
formas de distribuir socialmente o conhecimento, 
que estamos apenas começando a vislumbrar, mas 
que, seguramente, tornam necessárias novas formas 
de alfabetização (literária, gráfica, informática, 
científica etc.) (2001, apud, POZO, 2004).

Essas novas formas de alfabetização não acontecem somente no espaço 
escolar, mas cabe à escola oferecer acesso à informação e instigar os alunos 
a se posicionarem criticamente, vislumbrando a existência de múltiplas 
interpretações para uma representação histórico-fotográfica e a convivência 
de diferentes perspectivas.

Nesse contexto, vale ressaltar a importância do trabalho com projetos 
de aprendizagem porque, por meio da pesquisa com projetos, o professor 
deixa de ser aquele que transmite informações prontas, fechadas em si 
mesmas para ser também, aquele que desafia o aluno a buscar, a comparar, 
relacionar, descobrir, criar seu ponto de vista e compartilhar conhecimentos. 
Outro aspecto fundamental do projeto de aprendizagem é a possibilidade 
que oferece de integrar diferentes Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) aos diferentes tipos de conhecimentos.

A interação entre as TICs e o processo de construção de conhecimento 
no espaço escolar, pode levar o educando a refletir o que está por trás de 
determinada manipulação iconográfica, se as razões de seus autores se 
relacionam à simples diversão, às questões políticas ou estéticas. Para tanto, 
reitera-se o intuito de oportunizar aos alunos a aprendizagem da história e 
o contato com novas tecnologias de modo solidário e criativo.

Sendo assim, o foco central desse estudo é refletir  acerca das 
possibilidades de se desenvolver habilidade de leitura crítica de imagem 
fotográfica por meio da utilização e conhecimento do programa de edição 
de imagens General Public License Image Manipulation Program (GIMP).
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Partindo dessa reflexão, entende-se que, toda e qualquer prática criada 
para o desenvolvimento do trabalho com leitura de imagens na escola deve 
evidenciar tanto a ideia da fotografia como fonte, quanto sua significação 
social. Descobrir a origem da fotografia, analisar o que ela sugere tentar 
decifrar suas intenções, apagar ou acrescentar elementos à imagem podem 
contribuir para formação do ser pensante, crítico e competente, bem como 
proporcionar aos alunos o acesso às novas tecnologias.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Segundo Freire: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 
os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (1987, p. 39). O 
autor entende que o conhecimento é produzido por meio das interações 
entre os seres humanos e destes com o mundo. A educação é humanista e 
comprometida com a imersão do sujeito na construção do conhecimento.

Reis parafraseando Freire diz:

O homem é o sujeito da educação e apesar de 
uma grande ênfase no sujeito, evidencia-se uma 
tendência interacionista, já que a interação homem-
mundo, sujeito-objeto é imprescindível para que os 
ser humano se desenvolva e se torne sujeito de sua 
práxis (2011, p. 77).

Nesse sentido, acredita-se que a escola deve pautar-se pela “educação 
para a liberdade”, visando à transformação do homem em sujeito histórico, 
comprometido com a justiça e igualdade social.

Conforme Valente e Almeida (1997), a História da Informática na 
Educação no Brasil data de mais de 20 anos. Nasceu no início dos anos 70 
e se estabeleceu nos anos 80 por meio de diferentes atividades. No entanto, 
o grande desafio que ainda permanece é a compreensão de que, o uso das 
tecnologias por si só, não garante a qualidade de um professor e de suas aulas. 
As boas práticas pedagógicas estão aliadas às novas exigências na qualidade do 
uso das TIC que, necessariamente, passam por um bom planejamento e pela 
escolha de um método que privilegie a disciplina, a criatividade e a autonomia.
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Assim, Pozo (2001) assegura que, mudar as formas de aprender dos 
alunos requer também mudar as formas de ensinar de seus professores. 
O professor é alguém que conhece seus alunos, sabe de seus interesses e 
motivações, que se coloca na condição de aprendiz e favorece condições reais 
de interação entre os aprendizes e desses com as ferramentas tecnológicas 
que qualificam o processo de ensino e aprendizagem.

Para Valente:

A mudança da função do computador como 
meio educacional acontece juntamente com um 
questionamento da função da escola e do papel 
do professor. A verdadeira função do aparato 
educacional não deve ser a de ensinar, mas sim a de 
criar condições de aprendizagem. Isso significa que 
o professor precisa deixar de ser o repassador de 
conhecimento – o computador pode fazer isso e o 
faz tão eficiente quanto o professor – e passar a ser o 
criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador 
do processo de desenvolvimento intelectual do aluno 
(1998, apud, RODRIGUES, 2011).

Sendo assim, professor e aluno assumem posição ativa na construção 
do conhecimento, superando a mera condição de consumidor passivo 
de informações. Vivenciar novas experiências por meio das tecnologias 
de informação e comunicação é criar condições para ambientes de 
aprendizagem inovadores, criativos e participativos.

2.1 IMAGEM E HISTÓRIA

A sociedade atual convive intensamente com o mundo de informações 
em que a imagem tem papel de destaque. É comum as pessoas expressarem 
que “uma imagem vale mais do que mil palavras”, tal é o valor conquistado 
pela imagem fotográfica nas mídias e meios publicitários no apelo ao 
consumo e “estetização da realidade” (Hermann, 2005, p.35). Mas, “Se, 
por um lado, a fotografia possui um caráter informativo, ela sempre é, 
simultaneamente, uma recriação da realidade conforme a visão particular 
do grupo social que a produz” (CIAVATTA; ALVES, 2004, p. 44).
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A tecnologia criou um grande desafio para os historiadores preocupados 
com o poder da imagem e da mídia. Nesse contexto, emerge o que Santaella 
e Nöthchamam chamam de paradigma pós-fotográfico. Nele: “[...] as  
imagens são produzidas por meio de processos matemáticos, com o uso 
de computadores, vídeos e programas. […] No paradigma pós-fotográfico, 
as imagens se caracterizam pela virtualidade e simulação” (SANTAELLA; 
NÖTHCHAMAM, apud FOERSTE, 2004, p. 23). 

Assim, saber interpretar imagens, buscar a intenção de seu autor, ir além 
da mera descrição de seus elementos, instigam a criatividade e o espírito crítico.

Ciavatta e Alves acrescentam: “Não importa se a imagem mente, o 
importante é saber por que mentiu e como mentiu” (2004, p. 36). O “como 
mentiu”, nesse caso está relacionado aos recursos tecnológicos utilizados, 
que demandam novas capacidades de observação e crítica. Para tanto, 
o estudo da imagem deve ser significativo. É preciso conhecer as novas 
tecnologias, problematizar a fonte histórica, articulá-la a uma determinada 
época, entender o olhar ou intenção do outro na representação da realidade. 

2.2 GIMP (GNU IMAGE MANIPULATION PROGRAM)

O GIMP é um Software Livre licenciado pela Licença Pública Geral (GPL).  
Surgiu de um projeto universitário criado, em 1995, por Spencer Kimball e 
Peter Mattis e, por tratar-se de software livre, permite ao usuário liberdade para 
executar, copiar, distribuir, estudar, modificar e aperfeiçoar o programa.

Para a Free Software Foundation (2012), um programa é software livre se 
os usuários possuem quatro liberdades essenciais: a liberdade de executar o 
programa, para qualquer propósito; a liberdade de estudar como o programa 
funciona, e adaptá-lo às suas necessidades; a liberdade de redistribuir cópias 
de modo que se possa ajudar ao próximo; a liberdade de distribuir cópias 
de suas versões modificadas a outros. Dessa forma, pode ser dada a toda 
comunidade a chance de beneficiar-se de quaisquer mudanças no software.

O GIMP é uma ferramenta livre voltada para criação e edição de 
imagens, com ele é possível redimensionar, alterar cores, criar gráficos e 
logotipos, inserir ou retirar elementos, combinar imagens e converter 
arquivos em diferentes formatos de imagem digital. 

Por ser uma ferramenta de múltiplos recursos, acredita-se que, sua 
aplicação no contexto educacional contribui para a produção de conhe-
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cimentos significativos. O contato e exploração do GIMP podem levar o 
aluno a refletir sobre o uso e produção da imagem enquanto suporte para 
compreensão da história de forma mais crítica e abrangente. Apresenta-
se como oportunidade de vivência de novos rumos, com possibilidade de 
construção coletiva de saberes.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Segundo Silva (2005), pode-se definir método como caminho 
para se chegar a determinado fim. E método científico, como o 
conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se 
atingir o conhecimento. Para o presente estudo foi escolhido o método 
fenomenológico, pois a pesquisa fenomenológica:

[...] parte da compreensão de nosso viver - não 
de definições ou conceitos - da compreensão que 
orienta a atenção daquilo que se vai investigar. Ao 
percebermos novas características do fenômeno, 
ou ao encontrarmos no outras interpretações, ou 
compreensões diferentes, surge para nós uma nova 
interpretação que levará a outra compreensão 
(MASINI, 1989, p. 63).

Como caminho metodológico, optou-se pela pesquisa exploratória 
do tipo participante. Exploratória, pois objetiva proporcionar visão geral, 
de tipo aproximativo, acerca de determinado fato (REIS, 2005) e pesquisa 
participante porque é a pesquisa:

[...] que responde especialmente às necessidades de 
populações que compreendem [...] – as classes mais 
carentes nas estruturas sociais contemporâneas – 
levando em conta suas aspirações e potencialidades de 
conhecer e agir. É a metodologia que procura incentivar 
o desenvolvimento autônomo, autoconfiante a partir 
das bases e uma relativa independência do exterior 
(BORDA,1988, p. 43).



264

SIQUEIRA, Sabrina Martins 
SOUZA, Everaldo Simões 

Nesse modelo de pesquisa, pesquisadores e pesquisados estão diretamente 
envolvidos no processo de pesquisa. Assim posto, entende-se que professores 
e alunos atuam conjuntamente na reflexão/ação acerca dos caminhos que 
poderão contribuir para construção solidária e autônoma do conhecimento.

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
(EMEF) “São Vicente de Paulo”, localizada no Centro de Vitória. A escola 
possui Laboratório de Informática equipado com 20 computadores, acesso 
à internet via Edubuntu e mediação de um professor especializado. As 
atividades desenvolvidas nesse espaço objetivam a integração dos conteúdos 
escolares às novas tecnologias de informação e comunicação.

A turma escolhida para a aplicação da pesquisa foi a 8ª série do Ensino 
Fundamental do turno matutino, composta por 30 alunos, com faixa etária 
de 13 a 14 anos. O motivo para escolha foi o fato de a pesquisadora ser 
professora de história da referida turma.

4 RESULTADOS

O início do ano letivo de 2012 foi marcado pelo relato inquietante 
de uma aluna que descrevera uma viagem e o contato com pessoas de 
diferentes regiões do país. Relatara que não soubera responder algumas 
questões relacionadas à cultura, à sociedade e à história de sua cidade.  
Então indagava: por que sendo moradora de Vitória, conheço pouco de sua 
história? Por que privilegiamos o estudo do passado de tantos outros povos?

Conversando com o restante do grupo, foi possível perceber que a 
preocupação da menina era a de muitos outros estudantes e concluiu-se que, 
seria necessário o desenvolvimento de um trabalho que ampliasse a percepção 
das transformações ocorridas na Cidade de Vitória. Imediatamente os 
alunos sugeriram “um trabalho feito no Laboratório de Informática”.

Em parceria com a professora de Língua Portuguesa foi organizado 
o projeto “Minha Ilha” cuja culminância se daria na Mostra Cultural da 
escola. A ideia era traçar um projeto pedagógico que resgatasse a memória da 
cidade, buscando construir as relações do passado histórico com o presente 
da vida dos estudantes. Pretendia-se desenvolver, além do conhecimento 
histórico, as habilidades de leitura, escrita, interpretação e oralidade do por 
meio de mídias impressas e dos recursos tecnológicos disponíveis.
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O projeto foi ampliado e englobou as disciplinas de Artes e Matemática, 
no entanto, é importante deixar claro que, enfatizaram-se nesse estudo as 
atividades desenvolvidas nas aulas de história, que obviamente, mantiveram 
estreitas relações com as outras áreas de conhecimento, mas se focaram no 
tratamento da imagem fotográfica como fonte para compreensão da história.

Com base em Kossoy (1988, apud CAMPOS e FARIA 2009) e na leitura 
do texto Dez dicas de fotografia digital foram discutidas noções sobre 
fotografia com a professora de Artes Visuais.  O objetivo era melhorar o 
domínio da câmera e que cada grupo pudesse produzir seu próprio discurso.

A fotografia é, pois, arte e documento a um só 
tempo. É criação e testemunho amalgamados; 
binômio indivisível, revelador e unívoco, cuja 
terrível ambiguidade nos informa e confunde, 
também a um só tempo.

Por maior que seja a ‘fidelidade’ da fotografia em 
relação ao assunto, ela nunca escapará do fato 
de ser uma representação do real. Uma represen-
tação selecionada através de um filtro cultural que 
é seu autor: o fotógrafo. A fotografia é, portanto, 
o resultado de uma  leitura particular do real, ou 
melhor, de uma interpretação pessoal aprioris-
ticamente carregada de pré-conceitos e pré-juízos 
acerca do mundo e da vida. […] (KOSSOY, 1988, 
apud CAMPOS; FARIA, 2009).

Foram organizadas visitas aos pontos da cidade previamente sele-
cionados pelos alunos, com a participação da equipe pedagógica. Para 
o trabalho fotográfico, formaram-se grupos com três alunos. Houve 
necessidade de adequação no horário das aulas e, durante uma semana, os 
grupos de trabalho saíam sempre na última aula, sendo que, uma parcela 
dos alunos era acompanhada pela professora de história e outra pela 
pedagoga da turma. Utilizou-se a máquina fotográfica digital da escola e a 
da professora, além das câmeras dos celulares e máquinas fotográficas dos 
alunos. O objetivo era reforçar a ideia de que, as imagens produzidas pelos 
alunos poderiam ser objeto de estudo da história.
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As imagens foram salvas num pendrive e enviadas para o correio 
eletrônico (e-mail) dos alunos. Esses, por sua vez, enviaram à professora, as 
imagens feitas por eles.

Figura 1 - Alunos fotografando a cidade de Vitória

Fonte: Sabrina Martins Siqueira

Figura 2 - Alunos fotografando a cidade de Vitória

Fonte: Sabrina Martins Siqueira
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 Na biblioteca os alunos pesquisaram algumas obras que tratam da 
história do Espírito Santo, sobretudo, o livro de José Tatagiba intitulado 
“Vitória Ontem e Hoje” que traz um rico material fotográfico sobre a Ilha 
de Vitória. O contato com esse material possibilitou aos grupos a escolha de 
um tema relacionado às imagens fotográficas produzidas e a elaboração de 
problematizações sobre o tema a ser pesquisado.

No laboratório, os grupos elaboraram slides sobre o tema da pesquisa, 
respondendo os questionamentos levantados por eles. Foram utilizadas as 
imagens fotográficas produzidas pelos alunos, textos e imagens pesquisados 
na internet. Os grupos apresentaram para a turma os slides contendo a 
pesquisa no projetor de multimídia (data show) da sala de vídeo.

Retomando a ideia de que os alunos identificassem e produzissem 
elementos que interferem na produção fotográfica por meio de manipulação 
eletrônica, foi  proposto que a partir do tema pesquisado e das imagens por 
eles registradas, experimentassem criar uma imagem inusitada da Cidade 
de Vitória. Para isso, seria necessário que, de maneira criativa, inserissem, 
subtraíssem ou modificassem aspectos das imagens. 

Figuras 3 - Manuseando GIMP no Laboratório de Informática

Fonte: Sabrina Martins Siqueira
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Figuras 4 - Manuseando GIMP no Laboratório de Informática

Fonte: Sabrina Martins Siqueira

O contato da professora de história com o GIMP deu-se por intermédio 
da Pós-graduação em Informática da Educação do CEAD/IFES  e por tratar-
se de um software livre, disponível no sistema operacional implantada 
na Rede Municipal de Vitória, optou-se por experimentá-lo, no desejo de 
verificar se atenderia as  necessidades do grupo.

Foram identificados na turma quatro alunos que tinham conhecimento 
do GIMP e se dispuseram a colaborar com a aprendizagem dos colegas de 
classe. Com a ajuda da professora de informática, planejaram-se algumas 
aulas para que toda turma tivesse contato com o programa. Os alunos não 
tiveram grande dificuldade para executar a ferramenta e quando as dúvidas 
surgiam, criavam oportunidades para socializá-las e buscar auxílio dos 
demais, porém, é necessário esclarecer que, por tratar-se de um trabalho 
de caráter exploratório, não foi possível esgotar todas as possibilidades do 
recurso.
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Figuras 5 - Fotografia editada no GIMP

Fonte: Sabrina Martins Siqueira

Figuras 6 - Fotografias editadas no GIMP

Fonte: Sabrina Martins Siqueira
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Os grupos foram orientados a abrir o navegador de internet para 
pesquisarem exemplos de imagens adulteradas na história. Um exemplo 
clássico recorrente nas pesquisas foi às fotografias relacionadas aos primeiros 
governos soviéticos nas quais muitos de seus rivais desapareciam das imagens. 

Tendo experimentado as possibilidades de produção e manipulação de 
fotografias no ambiente escolar, ficou mais clara para os alunos a compreensão 
de que as imagens fotográficas adulteradas ou não, podem ser consideradas 
fontes documentais, desde que sejam analisadas as intenções de seu autor e 
o contexto em que foram produzidas. Os alunos foram desafiados a analisar 
a imagem pesquisada, respondendo algumas questões propostas: que fato 
a fotografia retrata? Quando ocorreu? Que local é esse? Como o local está 
hoje? O que fazem as pessoas que aparecem na imagem? Que modificações 
foram feitas na segunda imagem, se comparada à primeira? É possível inferir 
com que intenções essas modificações ocorreram? 

Seguindo com a pesquisa de imagens, a turma buscou sites com 
informativos atuais sobre adulteração de imagens, encontrando inclusive, 
uma notícia recente denunciando fraude de fotos num órgão público federal 
com atuação no Espírito Santo. Ao final da busca, os alunos produziram um 
texto refletindo sobre as conexões das imagens com o tempo presente.

Orientados pela professora de Língua Portuguesa, os alunos foram 
divididos em grupos de quatro ou cinco componentes que ficaram 
responsáveis pela criação e alimentação de um blog, pela produção de 
vídeos, paródias, poesias e slides que tratassem sobre a cultura e história 
da cidade. O blog pode ser visualizado no endereço:  http://minhailhasvp.
blogspot.com.br/2012_07_01_archive.html

A Mostra Cultural anual da EMEF “São Vicente de Paulo” marcou a 
culminância do Projeto Minha Ilha, pois oportunizou a divulgação do blog e 
a valorização da produção de professores e alunos junto à comunidade escolar.
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Figuras 7 - Apresentação do Blog na Mostra Cultural

Fonte: Sabrina Martins Siqueira

Figuras 8 - Apresentação do Blog na Mostra Cultural

Fonte: Sabrina Martins Siqueira
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5 AVALIAÇÃO

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais a avaliação 

[…] é compreendida como um conjunto de atuações 
que tem a função de alimentar, sustentar e orientar 
a intervenção pedagógica. Acontece contínua 
e sistematicamente por meio da interpretação 
qualitativa do conhecimento construído pelo aluno. 
Possibilita conhecer o quanto ele se aproxima ou 
não da expectativa de aprendizagem que o professor 
tem em determinados momentos da escolaridade, 
em função da intervenção pedagógica realizada 
(BRASIL, 1997, p. 52).

Portanto, a avaliação qualitativa deve acontecer durante todo o 
processo de ensino e aprendizagem e contemplar a produção dos alunos, 
a metodologia e recursos utilizados, bem como as estratégias criadas 
pelos alunos para construir conhecimentos. Nesse sentido, os dados para 
avaliação do projeto foram obtidos pela análise de permanentes observações 
e registros descritivos. Os alunos tiveram oportunidade de discutir suas 
produções e apresentá-las aos colegas de classe. Puderam responder por 
escrito uma breve ficha de avaliação em que foram considerados aspectos 
como: o que você considerou mais importante no projeto? Por quê? Os 
recursos tecnológicos utilizados contribuíram para sua aprendizagem? 
Quais foram as maiores dificuldades e quais foram os ajustes feitos para 
superá-las? Dê uma sugestão para melhorarmos o próximo projeto. Em uma 
escala de zero a 10 pontos como se auto avaliaria? Por quê?

A maioria dos alunos destacou a importância do trabalho de campo, 
a produção no laboratório de informática e o conhecimento construído 
em grupo, demonstraram envolvimento com o projeto. Dessa forma, 
reafirmaram o prazer de aprender e interagir por meio das TIC.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto desenvolvido oportunizou aos alunos maior interação com 
as ferramentas num ambiente de colaboração, pesquisa e compromisso com 
a construção do conhecimento.

Muitas dúvidas e inseguranças surgiram ao longo do caminho. Ideias 
foram confrontadas, houve interação entre alunos, professores e demais 
sujeitos envolvidos e fortaleceu-se o entendimento de que, educar não é só 
transmitir informação. É preciso o emprego de estratégias bem planejadas 
num ambiente que privilegie autonomia e solidariedade.

Nesse sentido, enfatiza-se a importância da realização de diferentes 
atividades como, a pesquisa e produção fotográfica, a construção de novos 
conceitos para aprendizagem da história e o contato com as ferramentas 
tecnológicas. A produção dos alunos foi rica, diversificada e refletiu 
preocupações com o tempo presente. O trabalho em grupo e as ferramentas 
interativas à disposição da turma propiciaram experiências prazerosas e 
cognitivamente instigantes. 

Restam muitos desafios, dentre eles, o de se qualificar a reflexão 
acerca das mudanças nas formas de aprender e ensinar. Sendo assim, a 
partir das descobertas e experiências vivenciadas nesse trabalho, outros 
saberes podem ser interdisciplinarmente construídos, como: criação de 
histórias em quadrinhos, convites, panfletos, cartazes, oficinas virtuais de 
mosaicos, releituras de pinturas históricas que já sejam de domínio público, 
reprodução de figuras geométricas, etc. Dessa forma, pode-se ampliar 
o diálogo entre as tecnologias e aprendizagem por meio da formação 
continuada e do compromisso com o preparo de cidadãos capazes de se 
posicionar criticamente frente aos desafios do mundo atual.
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RESUMO

O Programa Nacional de Informatização nas Escolas Públicas 
(ProInfo), do Ministério da Educação, disponibilizou laboratórios de 
informática para escolas, Polos UAB e outros locais de formação, e acesso à 
Internet só para locais de ensino urbano. Esta pesquisa procurou identificar 
se as aulas ministradas nos laboratórios de informática, com a utilização 
da Internet e sem a sua utilização, afetam ou não a construção do saber 
do aluno. A proposta do estudo e pesquisa deste tema foi a de assegurar 
aos educandos e educadores o uso do laboratório de informática em suas 
diferentes realidades. Adotou-se o Estudo de Caso como metodologia de 
pesquisa, por investigar opiniões sobre o objeto de estudo. Concluiu-se 
que as aulas com uso ou não da Internet nos laboratórios de informática 
propiciam a aprendizagem dos alunos, quando bem planejadas, apontando 
a capacitação dos professores em relação ao uso da informática na educação 
como uma necessidade e possibilidade real dentro dos planos do município.

Palavras-chave: Internet, laboratório de informática, prática pedagógica, 
ensino e aprendizagem.

1 Licenciatura Plena em Pedagogia. Instituto Federal do Espírito Santo. Pós-Graduação 
Lato sensu em Informática na Educação. Docente na EMEF Zilca Nunes Vieira Bermudes. 
E-mail: deysemovimento@gmail.com.
2 Mestre em Educação Tecnológica pelo CEFET/MG. Especialista em Informática em 
Educação. Licenciada em Educação Física. Docente da Faculdade Pitágoras. E-mail: 
marcia.ipatinga@gmail.com.



278

MOREIRA, Maria Deyse Mendonça de Oliveira 
VIEIRA, Márcia de Freitas

ABSTRACT

The ProInfo Program, from the Ministry of Education, provided 
educational computer laboratories for schools, UAB centers and other 
educational sites, and internet access only for urban teaching locations. This 
research sought to identify whether the classes taught in computer labs with 
Internet use and without its use affect or not student’s knowledge building. 
The purpose of the study and research of this topic was to assure the use of 
the computer lab in their different realities to educators and students. We 
adopted the case study as a research methodology for investigating opinions 
about the object of study. It was concluded that lessons in the computer labs 
using the internet or not, provide students’ learning when well planned, 
pointing out to the necessity and very real possibility of teacher training in the 
use of computing in education within the plans of the municipality .

Keywords: Internet, computer lab, pedagogical practice, teaching/learning.

1 INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 
32, inciso II, garante ao aluno o uso e apropriação da tecnologia em suas 
várias formas.

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com 
duração de nove anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo 
a formação básica do cidadão, mediante:

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade;

A informática na educação gera curiosidade e fascínio pelas possibilidades 
que são apresentadas ao professor e ao aluno nas aulas, é uma nova maneira 
de se ensinar e aprender, que estimula a todos os envolvidos no processo 
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educativo a buscarem mais informações e descobrirem novos conhecimentos. 
O que chama a atenção sobre a prática nesses laboratórios é o tipo de educação 
oferecida pelas escolas que possuem Internet e por aquelas que não a possuem. 
A prática empregada na produção das aulas e como elas acontecem nas duas 
realidades é um ponto interessante para pesquisa.  

No Brasil, a preocupação com a inclusão digital na educação pública gerou 
iniciativas por parte do Ministério da Educação (MEC), como a implantação 
do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) proporcionando 
às escolas urbanas e rurais a entrega de laboratórios de informática e às escolas 
urbanas a instalação da Internet por meio do Programa Banda Larga nas 
Escolas. Porém, nem todas as escolas entraram nesse programa, por serem 
escolas rurais ou escolas de Educação Infantil. Segundo Borges (2008):

A inclusão digital ocorre quando o indivíduo utiliza 
a informática como um meio de acesso à educação, 
ao trabalho, às relações sociais, à comunicação e 
ao exercício de sua cidadania. Portanto, incluir o 
indivíduo digital e socialmente requer ações que 
lhe ofereçam condições de autonomia e habilidade 
cognitiva para compreender e atuar na sociedade 
informacional (2008).

Refletindo sobre todos os aspectos apresentados e, principalmente, 
com a preocupação da formação do educador enquanto indivíduo inserido 
no contexto digital, e a importância da Rede Mundial de Computadores 
perante as tarefas sociais e educacionais, esta pesquisa pretende averiguar 
e compreender o uso da informática no processo ensino/aprendizagem, 
pelas escolas que não possuem Internet e pelas escolas que a possuem, e 
verificar se sua utilização, ou não, assegura ao aluno, de uma mesma forma, 
o desenvolvimento de seu aprendizado, observando as facilidades e as 
dificuldades encontradas no planejamento e execução dessas aulas e seu 
reflexo na aprendizagem dos alunos.

É importante acrescentar que esta pesquisa observará a posição e a 
responsabilidade da escola no processo ensino/aprendizagem e como acontece 
o desenvolvimento do saber de seu aluno, aplicado ao uso da informática.

Há alguns anos, não seria possível imaginar com que rapidez as tecno-
logias entrariam no mundo, conectando os povos e ampliando a visão de 
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mundo real. A educação não poderia ficar contemplando esses acontecimentos 
sem incluir-se neste grande movimento mundial. E assim aconteceu. 
Acreditou-se que este seria o caminho para a melhoria do ensino. A inclusão 
digital nas escolas foi prioridade. Seus educandos teriam que fazer parte desta 
sociedade tecnológica, e a escola teria que oferecer essa opção a eles.

Porém, como centro de todo esse processo na educação, o aluno 
não poderia alcançar a aprendizagem sem que houvesse a presença de 
um educador capacitado, apto a incluir a informática em suas aulas. Mas 
a realidade ainda é outra: os professores não estão preparados, em sua 
maioria, para aplicar aulas no laboratório de informática. Esse profissional 
deveria ser capacitado para fazer uso dessa ferramenta com segurança.

O Censo Escolar de 2010 informa que 60,45% das escolas brasileiras 
possuem laboratórios de informática e aponta que só 45% das escolas 
brasileiras têm acesso à Internet. Mesmo assim, poucos profissionais da 
educação compartilham do gosto de ensinar com a ajuda do computador. 
Isso talvez por medo ou receio de errarem ou por se exporem,  mostrando a 
falta de intimidade que têm com essa máquina e seus programas, o que seria 
vergonhoso perante os alunos.

Por causa desses e de outros motivos, muitos professores se distanciam 
do laboratório de informática, negando a seus educandos uma forma 
diferente de aprendizagem. Lovatte e Nobre (2011, p.50) abordam esse assunto 
de forma significativa, incentivando a atuação do professor no laboratório 
de informática, mesmo sem o domínio da ferramenta. Ao admitir esta 
deficiência, os professores poderão desenvolver projetos junto a seus alunos, 
proporcionando uma aprendizagem efetiva e ao mesmo tempo divertidos.

A insegurança demonstrada pelo educador no manuseio do computador 
dificulta sua ida ao laboratório de informática, faz com que ele deixe de 
desenvolver atividades interessantes dentro dos conteúdos aplicados. Essa 
ação gera desconforto a esse profissional, que é cobrado de todas as formas 
possíveis, na utilização de ferramentas atuais para garantir a aprendizagem 
efetiva de seu aluno. Padilha coloca: “As tecnologias são uma inesgotável 
fonte de aprendizagem e de experimentação, desde que estejamos abertos 
ao lúdico, à cultura da tentativa e do erro, da troca e do fazer juntos” (2012). 
E continua: “O desafio, então, está lançado: ele deve decidir entre seguir 
‘reagindo’ ao desconforto ou predispor-se a uma reinvenção pessoal e 
profissional. Inovar é uma arte [...]” (2012).
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A atuação dos profissionais da educação nas escolas, em relação ao uso 
da informática, dependerá de sua participação em capacitações e formações 
oferecidas pelas redes federais, estaduais e municipais. Essa prática presente 
por meio de ferramentas tecnológicas nas escolas é desafiante para o 
educador, mas por meio desses desafios é que ele aprende e desenvolve 
aulas mais atraentes e expressivas. Françoise Trapenard (2012) diretora-
presidente da Fundação Telefônica coloca que a experimentação de novos 
elementos tecnológicos na sala de aula faz com que as relações professor/
aluno se fortifiquem.

O trabalho realizado no laboratório de informática oportuniza 
a inclusão digital tanto divulgada. A amplitude de possibilidades 
disponibilizada por esta ferramenta seja com o uso da Internet seja sem 
sua utilização, remete o aluno à autonomia, fazendo-o refletir sobre a ação 
necessária no momento, para expandir seus conhecimentos.

Levany Rogge, coordenadora de Tecnologia Educacional da Secretaria 
Municipal de Vila Velha/ES, afirma sobre a tecnologia educacional:

•  Os temas transversais valorizam a participação do aluno.

•  O computador é um recurso interdisciplinar e gerador de 
possibilidades e permissões eficientes, que interferem no processo 
ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e psicomotor do educando como agente construtor de seu 
conhecimento.

•  As atividades são lúdicas, contextualizadas e organizadas, estimulando 
a investigação, a comunicação e o espírito criativo (2012).

José Manuel Moran é um dos pesquisadores que mais abordam temas sobre 
a utilização da informática na educação brasileira e da Internet nesse processo. 
Ele ressalta que a Internet traz novas possibilidades, desafios e incertezas para 
o professor em sua procura pelo novo, transformando-o em conhecimento, por 
meio de acessos ricos de comunicação, e gerando a aprendizagem.

Pierre Levy (2001) coloca a humanidade como redes interligadas 
e ativas. Vê a Internet como meio de comunicação e interação entre as 
pessoas no mundo, trazendo novos conhecimentos sobre culturas diversas, 
realidades próximas e distantes territorialmente, mas ao mesmo tempo 
presentes virtualmente. São informações importantes que acabam por 
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influenciar a sociedade na maneira de agir e visualizar o mundo como um 
todo, sentindo-se inserida nesse processo.

Encontram-se muitos textos científicos cuja linha de pesquisa está 
voltada à utilização da Internet na educação. Tratam de como a Internet 
interfere no processo ensino/aprendizagem, sendo aplicada em todas suas 
possibilidades no ensino fundamental, médio, superior e a distância. Como 
Moran, Masetto e Beherens (2009) destacam a Internet como ferramenta de 
mudança no processo ensino e aprendizagem. Segundo eles, perde-se muito 
tempo ministrando aulas convencionais, e a aprendizagem poderia ser mais 
incisiva e com resultados melhores por meio do ensino a distância.

O trabalho pedagógico desenvolvido sem o uso da Internet faz com 
que os alunos conheçam as ferramentas oferecidas pelo computador. Vários 
softwares podem favorecer o aprendizado do aluno, desenvolvendo sua 
lógica e criatividade no entendimento do funcionamento dos mesmos.

Nobre e Cristóvão apontam possibilidades de aplicação de softwares 
e programas para a promoção de aulas ou projetos que levam a uma 
aprendizagem expressiva, nas quais o aluno terá que conhecer o tema, 
executar tarefas e construir seu saber. Os autores apresentam:

[...] 10 casos de sucesso de softwares educativos 
e/ou objetos de aprendizagem. São casos em que 
o processo ensino-aprendizagem foi melhorado 
em função do uso correto de uma determinada 
ferramenta computacional, numa situação 
específica de ensino [...] (2011).

Como exemplos citam: criação de uma apresentação de slides para 
apoiar debate; Criação de uma apresentação animada e/ou criação de jogos 
utilizando o software Scratch; Geometria, na descoberta do Teorema de 
Talles utilizando o simulador de geometria (CabriGeometre).

No Guia de Tecnologia na Educação, Nova Escola – Edição Especial nº 
42 (2012, p.55 a 78), são descritas atividades desenvolvidas por professores de 
várias áreas, com o uso de diferentes softwares, como Geogebra, Stellarium 
(estuda os astros), Planets, HagáQuê entre outros.

As informações citadas pelas pesquisas realizadas por estudiosos da 
educação renovam a prática pedagógica inserindo novos entendimentos 
quanto aos trabalhos desenvolvidos no laboratório de informática com o 
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uso da Internet, produzem opiniões importantes sobre o uso da mesma e 
reformulam o entendimento sobre a importância do uso da informática na 
educação hoje, e sua aplicação nos diversos setores da sociedade.

Segundo Pretto (2012), o professor qualificado é responsável pela 
transformação das ferramentas tecnológicas em material didático, expe-
rimentando, explorando e descobrindo recursos tecnológicos, adaptando-
os à sua realidade e à sua necessidade.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DE PESQUISA

Os primeiros laboratórios de informática educativa, em Aracruz, foram 
implantados por meio do Programa Nacional de Informatização nas Escolas 
Públicas (ProInfo), com recursos advindos do Fundo de Universalização 
dos recursos de Telecomunicações (FUST), sob a coordenação do Núcleo 
de Tecnologia Educacional Noroeste, sediado em Colatina. O primeiro 
Laboratório de Informática Educativa com acesso à Internet via satélite 
(GESAC) foi inaugurado, na Escola Municipal de Educação Fundamental 
(EMEF), Placidino Passos entre 2000/2001.

Em 2009, o Ministério da Educação, por meio do Sistema de Gestão 
Tecnológica (SIGETEC)/ProInfo disponibilizou, para as escolas de Ensino 
Fundamental em todo o Brasil (BRASIL, 2012), laboratórios de informática, 
sendo de responsabilidade das Prefeituras e das Secretarias de Educação a 
adesão a esse programa. Dessa forma, as escolas de Ensino Fundamental do 
município de Aracruz pontuadas pelo ProInfo e assinaladas pela Secretaria 
de Educação para receberem os laboratórios foram contempladas.

Outra ação do Governo Federal por meio do Programa Banda Larga 
nas Escolas foi à disponibilização da Internet para as escolas de Ensino 
Fundamental situadas na zona urbana. Não chegou às escolas de Ensino 
Fundamental na zona rural.

Segundo informação retirada da Revista Nova Escola nº 253, o Censo 
Escolar de 2010 aponta que só 45% das escolas brasileiras têm acesso à 
Internet. Então, dentro dessa realidade, supõe-se que há diferenças entre 
as aulas ministradas com a utilização da Internet e as aulas ministradas 
sem a utilização da Internet. Isto também se aplica ao planejamento do 
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professor com a utilização ou não da Internet. São hipóteses que só poderão 
ser afirmadas após a pesquisa proposta.

3 METODOLOGIA

Para que a pesquisa contemplasse a prática do professor nas aulas 
de informática, foi necessário elaborar questionários que estruturassem 
a pesquisa, visando à obtenção de resultados relevantes sobre o processo 
de ensino/aprendizagem com a utilização da Internet e sem sua utilização. 
Os procedimentos realizados conduziram o pesquisador à análise real do 
problema apresentado.

Essa pesquisa empregou o método quantitativo por fazer uso de 
questionário direcionado e específico ao tema proposto e o método 
qualitativo, realizado por meio de entrevistas e visitas.

A metodologia de pesquisa utilizada para embasar este trabalho 
é o Estudo de Caso. Segundo Fonseca (2002), neste tipo de pesquisa, o 
pesquisador dirige-se às instituições de ensino, investigando opiniões sobre 
o objeto de estudo, sem intervir nas respostas, levantando e comparando os 
dados pertinentes a esta pesquisa.

Em Aracruz foram realizadas pesquisas que apontam aspectos das aulas 
realizadas no laboratório de informática, usando ou não a Internet. Essas aulas 
foram analisadas conforme a visão do mediador, do professor e da escola.

No município de Aracruz, vinte e seis (26) escolas com laboratórios de 
informática estão em funcionamento. A pesquisa analisou as respostas de 
cada escola: da equipe técnica, dos mediadores (33) e dos professores regentes 
(184). As visitas foram realizadas em 23 escolas, observando-se o trabalho 
desenvolvido no laboratório de informática junto à escola e professores.

4 RESULTADOS

Na pesquisa realizada com os mediadores, constata-se que em vinte e 
uma (21) escolas há acesso à Internet.  

Em suas respostas, os mediadores reforçam que o aprendizado no 
laboratório de informática acontece de uma mesma forma, com Internet ou 
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sem ela. Segundo eles, a aprendizagem dos alunos dependerá dos objetivos da 
aula e de como ela é planejada e desenvolvida neste local. (Gráficos 1, 2 e 3).

Gráficos 1 - Aulas

Fonte: as autoras (2013)

Gráficos 2  - Aulas

Fonte: as autoras (2013)
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Gráficos 3 - Aulas

Fonte: as autoras (2013)

A pesquisa seguinte foi realizada com a aplicação de questionário aos 
professores da rede municipal. As respostas fornecidas pelos professores 
demonstram como os educadores do município de Aracruz estão 
familiarizados ou estão se adaptando ao uso do computador como ferramenta 
colaborativa na elaboração das aulas e na organização dos conteúdos, 
objetivando a promoção da aprendizagem. O incentivo promovido pelo 
município quanto à aquisição de computadores pelos educadores com 
verba fornecida a cada um pela prefeitura proporcionou um envolvimento 
significativo na utilização dessa ferramenta.

As escolas municipais fornecem equipamentos diversificados para 
facilitar a aula do professor. Entre os mais utilizados estão o Datashow, 
o computador, a Internet, a fotocopiadora, a impressora e a máquina 
fotográfica digital. Outros equipamentos também foram citados, como: 
tevê, vídeo e rádio (Gráfico 4).
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Gráfico 4 - Equipamento da escola para o professor

Fonte: as autoras (2013)

Além desses equipamentos, a Internet passou a fazer parte do plane-
jamento do professor na escola. O gráfico 5 apresenta alguns dos programas 
mais utilizados por ele, como: editor de textos, jogos educativos, navegadores, 
apresentação/slides, planilha eletrônica e outros.

Gráfico 5 - Programas utilizados

Fonte: as autoras (2013)
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Observa-se que os professores gostam de utilizar o laboratório 
de informática. Na pesquisa, percebe-se a importância do trabalho do 
professor/mediador no laboratório, direcionando e auxiliando as aulas junto 
ao professor referência. Identifica-se um número significativo de professores 
que não utilizam o laboratório de informática ou aqueles que vão de vez 
em quando. Algumas dificuldades são apontadas, principalmente pelos 
professores que não frequentam o laboratório, em que a falta de tempo para 
organizar as aulas, a dificuldade em manusear o computador e as aulas que 
favorecem o planejamento os impedem na utilização desses equipamentos.

A Internet é apontada como uma ferramenta importantíssima para 
desenvolver o aprendizado do aluno com maior qualidade (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Laboratório e o aprendizado do aluno

Fonte: as autoras (2013)

A pesquisa realizada com a equipe pedagógica aponta para a importância 
desse espaço para as aulas e para os alunos. Todas as escolas apoiam os trabalhos 
realizados no laboratório de informática. Numa visão geral, os questionários 
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aplicados forneceram informações oportunas sobre os diferentes olhares que 
os educadores têm sobre o uso da informática na educação.

No questionário aplicado aos mediadores dos laboratórios de infor-
mática, observa-se que o uso ou não da Internet está vinculado a um 
planejamento estruturado e aplicado adequadamente nas aulas no laboratório 
de informática, objetivando à aprendizagem discente. No entanto, constatou-
se que, na opinião desses educadores, a Internet é um fator quase indispensável 
na preparação e no desenvolvimento das atividades nos laboratórios.

Por meio do questionário aplicado aos professores regentes, observa-
se que a informática e outras tecnologias são utilizadas nos planejamentos 
e desenvolvimento de suas aulas. Destaca-se o uso da Internet como 
ferramenta fundamental para o desenvolvimento de atividades, o que 
proporciona o entendimento dos conteúdos aplicados e, assim, facilita a 
aprendizagem de seus alunos.

O questionário aplicado à equipe pedagógica demonstra a satisfação 
da escola quanto ao trabalho do mediador e professores no laboratório de 
informática. Indica  que com o uso da Internet nas aulas no laboratório a 
aprendizagem dos alunos flui com mais facilidade e com maior qualidade.

Nas visitas realizadas às escolas pôde-se notar mais de perto como 
acontecem os trabalhos nos laboratórios de informática das escolas. Em 
algumas escolas, a Internet funciona muito bem, em todos os computadores, 
assim, todos os alunos a utilizam. Em outras, a Internet funciona em três ou 
quatro computadores, então o trabalho com a turma é ministrado quase sem 
o seu uso. Também foram identificadas escolas que trabalham com cinco 
computadores, sem acesso à Internet. Nota-se a diversidade de trabalhos 
aplicados em consequência da situação apresentada em cada laboratório.

É interessante frisar que, sem a Internet, segundo opiniões de 
mediadores que trabalham desta forma, os alunos passam a ver o computador 
como uma ferramenta real, conhecem seus programas e suas possibilidades 
criativas. Antes, a visão do aluno em relação ao uso do computador partia da 
seguinte fórmula: computador = Internet. Então, se não há conectividade, o 
computador não existia.
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5 CONCLUSÃO

Após a realização de todas as pesquisas (questionários e visitas às escolas), 
observou-se que os laboratórios de informática nas escolas do município de 
Aracruz são muito utilizados, principalmente no desenvolvimento de projetos. 
As escolas estão bem equipadas, e os educadores utilizam computadores 
próprios para pesquisa e planejamento, dentro ou fora da escola. Para eles, a 
Internet tem grande peso na aplicação das aulas no laboratório de informática, 
por entenderem que, com sua utilização, o aluno amplia sua visão sobre um 
ou mais assuntos, facilitando a sua aprendizagem.

O laboratório de informática é um ambiente motivador e importante 
para a escola e educadores, e estes, em sua maioria, gostam de levar seus 
alunos a tal espaço por proporcionar aulas mais atrativas. Nesse caso, 
percebe-se que o trabalho de um professor/mediador nesses laboratórios 
é de grande relevância. Por ter formação e prática pedagógica, auxilia o 
professor no planejamento e aplicação de suas aulas. Como conhece bem 
este local, o professor/mediador encontra-se mais preparado caso haja 
algum imprevisto durante a aula.

Conclui-se, por meio dos questionários respondidos pelos educadores, 
que as aulas, com uso da Internet nos laboratórios de informática 
proporcionam uma aprendizagem mais ativa e participativa por parte dos 
alunos, despertando neles maior interesse pelas aulas, pois estimulam o 
raciocínio, a criatividade, a leitura e a escrita. A Internet é unanimidade 
nesta pesquisa. Os educadores a veem como uma necessidade no laboratório 
de informática por favorecer a aprendizagem do aluno.

As atividades sem o uso da Internet, segundo a pesquisa, propiciam 
a utilização de programas instalados no computador e subsequentes 
aplicabilidades que auxiliam o aluno na execução das atividades propostas e 
o fazem, graças ao seu envolvimento e à sua produção, obter conhecimentos 
e promover a aprendizagem.

A utilização ou não da Internet, segundo as opiniões dos professores e 
mediadores, não interfere no desenvolvimento das aulas nem no aprendizado 
do aluno, desde que haja planejamento da aula, dos objetivos traçados e de 
como será desenvolvida nesse local.

Os resultados obtidos nas pesquisas são fundamentais para que as 
escolas possam se apropriar das ações de que necessitam para desenvolver 
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o saber do aluno. Mesmo com um laboratório de informática sem acesso 
a Internet, esse saber é ampliado e aplicado segundo os objetivos traçados 
para o desenvolvimento dos conteúdos.

A informática, com ou sem Internet, só irá garantir a aprendizagem 
do aluno se for bem aplicada ou bem direcionada. A escola deve apoiar e 
manter o laboratório de informática em pleno uso, reforçando junto aos 
professores e mediadores um trabalho diferenciado com o propósito de 
ampliar os conhecimentos dos alunos e dos próprios educadores.

Todas as escolas, urbanas e rurais, objetivam a instrução dos seus alunos 
com qualidade. Por isso, todas deveriam estar inseridas no Programa Banda 
Larga nas Escolas, do Governo Federal, para proporcionar aos professores a 
possibilidade de escolha: se, em suas aulas, eles utilizariam ou não a Internet.

Com as visitas realizadas, observou-se como a aula sem o acesso a 
Internet é rica, na medida em que se desenvolvem projetos e atividades que 
auxiliam na aprendizagem do aluno, que fazem com que este se aproprie 
realmente das ferramentas oferecidas pelo computador, numa prática 
pedagógica que provoca a seguinte constatação: há de se ter um equilíbrio 
entre o acesso ou não a Internet na aplicação dos conteúdos, ou seja, o uso 
da Internet no desenvolvimento das aulas deve vir associado à aplicação dos 
programas instalados no computador para que o aluno conheça as opções 
apresentadas pela informática, aproprie-se realmente da máquina e escolha 
a melhor forma de apresentação do trabalho sugerido.

De qualquer forma, com ou sem Internet, necessita-se de um olhar 
mais amplo e consciente sobre as condições necessárias ao professor para 
elaboração de aulas a serem ministradas no laboratório de informática, 
tornando-as mais atrativas e encantadoras.

A escola, após as análises dos dados coletados, não deve diferenciar o 
trabalho discente e seus resultados a partir do uso ou não da Internet, mas 
sim pelo bom planejamento e sua aplicação nas aulas no laboratório, com o 
conhecimento das ferramentas inseridas no computador e suas aplicabilidades, 
elementos fundamentais para ampliar o conhecimento do aluno.  

O laboratório, como mais um local de aprendizado oferecido ao 
professor e aos alunos, deve ser conservado. As informações sobre tal espaço 
e sobre os tipos de programas e/ou outros aplicativos usados no computador 
devem ser fornecidas ao professor para que este se sinta seguro ao utilizá-los 
em sua aula. Saber empregar suas ferramentas garante uma boa aula com 
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bons resultados, oportunidade em que o profissional verá o laboratório como 
um aliado, frequentando mais esse espaço e com segurança. A conexão ou 
não com Internet não será mais obstáculo.

Cabe ao município proporcionar capacitações para professores na área 
tecnológica para que estes ampliem o conhecimento em relação à utilização 
de tecnologias e, principalmente, da informática na educação, fazendo com 
que esta faça parte do processo ensino/aprendizagem, sem perder o foco nas 
mudanças tecnológicas que acontecem em todo mundo.
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RESUMO 

Este trabalho tem o intuito de analisar o impacto causado no cotidiano 
escolar com a implantação do projeto UCA nas salas de aula para avaliar 
a mudança na rotina das aulas na escola. Para analisar tais informações, 
necessitou-se analisar o histórico e o processo de aquisição dos laptops por 
meio de pesquisa bibliográfica e também pesquisas na internet em sites 
direcionados ao programa. A fim de compreender a organização da rotina, 
o desenvolvimento e as estratégias criadas para as aulas e a utilização do 
equipamento como uma tecnologia aliada ao processo ensino aprendizagem, 
necessitou-se da utilização da pesquisa qualitativa com a coleta de dados por 
meio de questionário investigativo, aplicado na escola. A pesquisa embasou-
se em textos de autores como: José Armando Valente, José Manuel Moran, 
Nicolas Negroponte, e também relacionados ao Projeto UCA analisando 
site do Ministério da Educação e do blog da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (EMEF) Astrogildo Carneiro Setúbal. Na realização da 
pesquisa, percebeu-se que o uso do laptop modificou a rotina da sala de 
aula e da escola de maneira significativa e tem contribuído para auxiliar no 
aprendizado dos alunos, sem grandes dificuldades de utilização. Concluiu-
se que mesmo sendo um momento novo para adaptação e utilização do 
equipamento, toda a equipe está se esforçando para desempenhar um bom 
trabalho com a utilização dos laptops, para superar as dificuldades contando 

1 Pós-graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Graduada em Normal 
Superior em Educação Infantil. Email: alemediadora@hotmail.com.
2 Mestre pela Universidade Federal do Pará. Bacharel de Ciência da Computação. 
Atuação no Grupo Fleury como Assessora Cientifica de Bioinformática. Email: 
louise.cerdeira@grupofleury.com.br.
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com apoio e dedicação de todos os envolvidos, sendo recomendado como 
exemplo de que a tecnologia, aliada ao processo ensino aprendizagem, traz 
grandes benefícios para a educação.

Palavras-chave: uso de TICs, laptop educacional, informática educativa. 

ABSTRACT

This work aims to analyze the impact on the school routine with the 
implementation of the UCA project in the classrooms to assess the change in 
the school classroom’s routine . To analyze this information it was needed to 
analyze the history and process of the laptops’ acquisition, through a literature 
review and also research on the internet on the program targeted websites. In 
order to understand the organization of the routine, the development and 
the strategies developed for classes and use the equipment as a technology 
combined with the learning process, the use of field research with data 
collection through questionnaire investigative applied in school was required. 
The research was based on texts by authors such as: José Armando Valente, 
José Manuel Moran, Nicholas Negroponte, and also to others related to the 
UCA Project, analyzing the Ministry of Education website and the blog EMEF 
Astrogildo Carneiro Setúbal. In the research it was noticed that the use of 
the laptop changed the routine of both classroom and school and it also has 
significantly contributed to assist in student’s learning without great difficulty 
of use. It was concluded that even though it’s a new moment for adaptation 
and use of the equipment, the whole team is struggling to do a good job in the 
use of laptops, overcoming difficulties with support and dedication of everyone 
involved, and is recommended as an example that technology combined with 
the learning process brings great benefits for education.

Keywords: use of ICTs, educational laptop, educational computing.

1 INTRODUÇÃO 

Vivemos um momento de grandes mudanças no cenário mundial, 
advindas, principalmente, do desenvolvimento tecnológico. Cada vez mais, 
somos “bombardeados” por novos equipamentos tecnológicos que têm 
influenciado nossa vida em todos os sentidos. A lista desses instrumentos 
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modernos passa pelos clássicos refrigeradores e relógios de pulso, pelos 
contemporâneos celulares, videogames e muito mais.

As novas tecnologias estão trazendo desafios cada vez maiores para 
as escolas, exigindo que todos saibam gerenciar o mínimo possível essas 
tecnologias e, assim, modificando algumas das ações do professor levando-o 
a assumir o papel de mediador no processo de aprendizagem, criando um 
elo entre o aluno e o conhecimento.

Como vemos necessário se faz, ao professor, cada vez mais introduzir 
esses objetos em suas aulas, uma vez que podem despertar, no aluno, o 
interesse por novos conhecimentos e contribuir para que a aprendizagem 
aconteça de forma mais prazerosa. Não apenas no contexto do trabalho, 
mas na vida como um todo, temos visto no decorrer dos últimos cinco anos, 
cada vez mais mudanças advindas do desenvolvimento tecnológico mundial 
que tem afetado a todas as camadas sociais.

A escola não se limitou somente ao seu espaço físico, a tecnologia exige, 
de todos, mudanças a fim de oferecer novas formas de ensinar e aprender e o 
computador provoca essas mudanças pedagógicas profundamente.

Segundo Valente: “[...] para a implantação dos recursos tecnológicos 
de forma eficaz na educação são necessários quatro ingredientes básicos: 
o computador, o software educativo, o professor capacitado para usar 
o computador como meio educacional e o aluno” (1993, p. 13). Assim, o 
professor assume a responsabilidade de não somente ensinar, mas também 
de criar condições para a aprendizagem significativa do seu aluno. 

Com isso, o cotidiano da sala de aula sofreu muitas mudanças com 
a chegada do computador, que exigiu habilidades do professor em saber 
utilizar o equipamento e inserir essa tecnologia na sua prática pedagógica 
e, do aluno, em aprender a manusear o equipamento e utilizá-lo de maneira 
que realmente auxilie o desenvolvimento do seu aprendizado.

Algumas escolas receberam, por meio de órgão governamental ou 
estão adquirindo com recurso próprio, seus laboratórios de informática 
e os avanços trazidos pela utilização do computador como ferramenta 
importante para o professor e para o aluno no processo educativo. Um desses 
recursos tecnológicos é o laptop educacional – Projeto Um Computador por 
Aluno, mais conhecido como Projeto UCA.

A Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Astrogildo 
Cerneiro Setubal, localizada no município de Conceição da Barra/ ES, 
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foi contemplada com os laptops educacionais no ano de 2010. Teve que 
ser realizada toda uma preparação, tanto com os professores quanto com 
alunos da escola para utilização e implantação do equipamento. Mas o 
projeto realmente foi colocado em prática no ano de 2011. 

Mediante todo esse investimento, tanto do Governo Federal como 
também da escola, o trabalho está direcionado para a questão do Projeto 
UCA, a implantação do projeto na escola, como acontece o uso dos laptops 
educacionais no seu cotidiano e o envolvimento de professores, alunos, pais 
e também dos demais funcionários da escola e, assim, perceber como a 
utilização do laptop pode auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos.

A relação do homem com a tecnologia traz avanços, perigos, vantagens 
e aprendizados. Neste contexto, o ensinar e o aprender são desafiados a todo 
o momento com muitas informações e diferentes visões do mundo, com a 
tecnologia cada vez mais ao alcance do professor e do aluno.

2 CONHECENDO O PROJETO UCA

Para melhor compreender todo o processo de implantação e adaptação 
do Projeto UCA – ES, a pesquisa envolveu leituras bibliográficas para 
possibilitar um maior entendimento da questão abordada; a pesquisa 
qualitativa, para obter informações sobre a implantação do projeto; e a 
pesquisa quantitativa, para coleta de dados envolvendo a participação de 
professores, alunos e funcionários da escola.

As mudanças, advindas do desenvolvimento tecnológico, têm afetado 
todas as camadas sociais e o aperfeiçoamento dos equipamentos tecnológicos 
vem acontecendo de uma forma muito rápida. Segundo Negroponte:

Os computadores pessoais tornarão nossa futura 
população adulta a um só tempo matematicamente 
mais capacitada e visualmente mais versada. Daqui 
a dez anos, é provável que nossos adolescentes 
estejam desfrutando de um panorama mais rico 
de opções, pois a busca do sucesso intelectual não 
penderá tanto para o lado do rato de biblioteca, mas, 
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em vez disso, oferecerá uma gama mais ampla de 
estilos cognitivos, padrões de aprendizado e formas 
de expressão (NEGROPONTE, 1995, p. 209).

O professor Nicolas Negroponte (2005), numa reunião na Suíça, 
apresenta sua ideia de fabricar um laptop no valor de 100 dólares, fundando, 
assim, a organização One Laptop Per Child (OLPC). No mesmo ano, 
Negroponte e Papert apresentam, em Brasília, a ideia do laptop educacional 
ao então Presidente Lula. 

Em 2007, é formalizado o Projeto Um Computador por Aluno, com 
a denominação de Projeto Base UCA. Com isso, durante o ano de 2007 
iniciaram-se os experimentos do UCA em cinco escolas brasileiras com o 
objetivo de avaliar o uso dos equipamentos portáteis nas salas de aula. Foram 
feitas sondagens, pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério da 
Educação do Brasil (SEED/MEC), em vários estados e municípios buscando 
perfis para realizar a adesão3

68. 
Para a fase chamada de pré-pilotos, foram doados ao Governo Federal 

três modelos de laptops de três fabricantes de equipamentos: a Intel doou o 
modelo Classmate, a OLPC doou o modelo XO, a empresa Indiana Encore 
doou o modelo Mobilis. 

Já em 2010, o Projeto entra na segunda fase, sob a denominação de 
piloto. Esta etapa abrangeu cerca de 300 escolas públicas, que foram selecio-
nadas mediante critérios formulados pelo Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Educação (CONSED), a União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime), a Secretaria de Educação a Distância do 
Ministério da Educação (SEED/MEC) e a Presidência da República4

69. 
A implantação deste projeto aconteceu em muitas escolas do país. 

Houve muitas mudanças para adaptação, organização e utilização dos 
equipamentos. Apesar da grande expectativa com a chegada dos laptops, em 
algumas escolas, o resultado já pode ser percebido, como o da escola Magda 
Ivana, em Jaciara/ MT: 

3 Informação disponível no endereço eletrônico: http://www.uca.gov.br/institucional/
index.jsp
4 Idem.

http://www.uca.gov.br/institucional/index.jsp
http://www.uca.gov.br/institucional/index.jsp
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[...] o Projeto UCA, mesmo ainda em fase de 
implantação, tem colaborado para facilitar o 
processo de aprendizagem dos alunos, bem como 
está conseguindo vencer a barreira da intolerância 
por parte de alguns professores, os quais estão 
começando a se acostumar com a ideia, contagiados 
pela empolgação de seus alunos5.70

O computador deve ser instrumento de suporte para o professor e o 
uso desse recurso educacional ainda apresenta muitos desafios, que devem 
ter bem propostos e analisados quais os objetivos a serem atingidos ao 
inserir a ferramenta em sala de aula. “O computador na escola, ou melhor, 
na sala de aula, é de extrema importância, pois amplia as possibilidades 
de aquisição do conhecimento tanto dos professores como dos alunos”6

71. E, 
sendo utilizado de maneira adequada, favorece a aprendizagem e a torna 
mais divertida e prazerosa.

2.1 ESCOLAS INSERIDAS NO PROJETO

Para as escolas serem inseridas, deveriam se inscrever no projeto 
e atender a alguns critérios contidos no Projeto PROUCA. Assim, coube 
às Secretarias de Educação Estadual ou Municipal dos estados e à União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) definir as 300 
escolas públicas que participariam do Piloto do Projeto “PROUCA”:

•  Número de alunos e professores: em torno de 500, incluindo alunos 
e professores;

•  Estrutura da escola: as escolas deveriam possuir, obrigatoriamente, 
energia elétrica para carregamento dos laptops e armários para 
armazenamento dos equipamentos; 

•  Localização das escolas: preferencialmente, deveriam ser pré-
selecionadas escolas com proximidade a Núcleos de Tecnologias 

5 Citação do texto virtual disponível em: http://www.eduvalesl.edu.br/site/edicao/
edicao-47.pdf
6 Informação disponível em: http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_
Doc/2012/artigo_06_v112012.pdf.

http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2012/artigo_06_v112012.pdf
http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2012/artigo_06_v112012.pdf
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Educacionais (NTE) ou similares, Instituições de Educação Superior 
Públicas ou Escolas Técnicas Federais. Pelo menos uma das escolas 
deverá estar localizada na capital do estado e uma, na zona rural; 

•  Assinatura do termo de adesão: as secretarias de Educação estaduais 
e municipais deveriam aderir ao projeto enviando ofício e assinatura 
do termo de adesão;

•  Anuência do corpo docente: cada escola indicada deveria enviar 
ao MEC um ofício em que o diretor da escola, junto com o corpo 
docente, aprova a participação no projeto.

A escola, inicialmente escolhida para participar do projeto no município 
de Conceição da Barra, foi a EMEIEF Ângelo Luiz Sagrillo Smiderle. Ao 
verificar se a escola estava dentro dos padrões exigidos para receber os 
equipamentos, notou-se que o prédio onde a escola estava funcionando era 
alugado e, para a escola ser contemplada, era necessário que funcionasse 
num prédio próprio. A entrega dos equipamentos foi realizada em três lotes.

Contando com os esforços da Secretaria Municipal de Educação de 
Conceição da Barra, o projeto pôde ser implantado em outra escola da rede 
municipal. Foi escolhida, na ocasião, a EMEF Astrogildo Carneiro Setúbal, 
por atender a um dos critérios principais do projeto, que era possuir um 
total de 500 alunos e professores.

No Espírito Santo foi contemplada a EMEF Astrogildo Carneiro 
Setúbal, e o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTE – M) de 
Conceição da Barra.

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ESCOLA CONTEMPLADA

Em agosto de 2010, a Secretaria Municipal de Educação (SME) conseguiu 
a inclusão da EMEF Astrogildo no Projeto UCA, com a aquisição dos laptops 
clasmatte da CCE. Em setembro do mesmo ano, em caráter de urgência, os 
professores da escola tiveram que realizar a formação para ser implementado 
o Projeto UCA: participaram do curso Introdução à Educação Digital, um 
programa do Proinfo Integrado, com duração de 40 horas, para contribuir 
com a inclusão dos profissionais, familiarizando-os na utilização dos recursos 
do equipamento, além de motivá-los e prepará-los para manusear os recursos 
que o computador, junto com a internet, pode proporcionar.
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Os educadores, ao participarem do curso, puderam refletir sobre a 
própria prática pedagógica e sobre o impacto das tecnologias no seu dia a 
dia e na sociedade. 

Apesar da realização do curso para as devidas orientações, a maioria 
ainda reluta muito em utilizar os equipamentos e necessita de muito 
incentivo e apoio. Nesse mesmo mês, em Vitória, aconteceu o encontro para 
apresentação das ações do UCA no estado, com a participação de vários 
representantes das Secretarias de Educação e das Escolas do projeto. 

Mas, mesmo com esse encontro, percebe-se que o MEC não forneceu 
nenhum tipo de auxílio para as escolas participantes em relação ao suporte 
pedagógico e apoio técnico (conforme informado a seguir). O ministério 
deixou as escolas agirem por si só, não fez nenhum tipo de monitoramento 
da utilização dos computadores nas salas de aula, o que dificultou ainda mais 
o trabalho realizado pelos professores. Faltou, ainda, um apoio em relação ao 
armazenamento, carregamento e organização dos equipamentos na escola7

72.
A infraestrutura não é a mais adequada, pois, na verdade, os 

laptops não ocupam espaço, mas, com criatividade e força de vontade, 
encontraram-se formas de fazer com que o projeto não ficasse parado. 
Assim, providenciaram-se armários usados, de madeira e metal, para o 
armazenamento. Utilizaram-se as caixas em que eles vieram e filtros de linha 
para recarregar os equipamentos. Se não tivesse sido tomada essa atitude, 
ainda, se estaria esperando por armários e carrinhos especiais (que custam 
muito caro) e a escola não conseguiria adquirir com recursos próprios.

3 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO LAPTOP NA 
ESCOLA

A comunidade escolar participou, em novembro de 2010, da 
apresentação oficial do Projeto na escola para os integrantes da comunidade, 
com a participação dos alunos e familiares, corpo técnico e docente da 
escola e com representantes da Prefeitura Municipal. Os professores 

7 Informação virtual, disponível em: http://ucaescolaastrogildo.blogspot.com.br/2012/04/
projeto-nosa-turma-e ucauca.html
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receberam seus Classmates, iniciaram o primeiro contato para conhecer as 
possibilidades e utilidades pedagógicas proporcionadas pelos laptops para a  
inovação e melhorias das aulas. Os educadores trocaram informações sobre 
a oportunidade que estavam tendo de vivenciar o Projeto. 

No início de 2011 foi realizada a organização dos equipamentos, 
fundamental para auxiliar na sua implantação nas salas de aula com os 
alunos. Cada laptop possui o nome do aluno e a turma em que estuda. Foram 
distribuídos nos armários por turma. São controlados também pelo número 
de série da garantia, que possui o nome do aluno. Quando o professor quer 
utilizar o equipamento, faz o planejamento, marca o dia e o horário. 

Durante o primeiro bimestre realizou-se a conversação com todos os 
alunos, do 1º ao 9° ano, sobre o equipamento, mostrou-se como fazer para 
ligar e desligar, os cuidados básicos de conservação e houve orientação de 
que o equipamento será utilizado por eles até o último ano na escola. Os 
professores passarão pelo mesmo procedimento, já que cada um também 
possui o seu equipamento, e este pode ser levado para casa.

Em agosto de 2011 os educadores da EMEF Astrogildo Carneiro 
Setúbal iniciaram um curso de formação continuada, ministrado para as 
escolas participantes do Projeto UCA. Este curso é ministrado no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – e-Proinfo, por meio da Universidade Federal do 
Espírito Santo em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Para tirar dúvidas e atender aos cursistas em momentos presenciais, contam 
com o apoio de duas formadoras.

4 O COTIDIANO ESCOLAR COM A IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO UCA

A rotina de aula dos alunos mudou com o uso dos tão esperados 
Classmates. Os computadores, além de serem instrumentos para pesquisa, são 
uma oportunidade de muitos alunos estarem em contato com uma máquina 
como essa, já que a escola atende a muitos alunos com dificuldades financeiras. 
Trabalhando com o UCA, os professores puderam perceber o quanto os recursos 
tecnológicos podem influenciar na aprendizagem das crianças.
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Está sendo muito importante para elas ter contato com o equipamento. 
Foram percebidos, nos momentos de manuseio, a alegria e o entusiasmo 
delas em aprender com essa ferramenta pedagógica. Todas as disciplinas são 
privilegiadas, pois a ferramenta contém diversas opções de softwares, que 
possibilitam vários caminhos dinâmicos para o aprendizado. 

Um ponto interessante para ser destacado é o fato de que os professores 
estão se descobrindo como agentes mediadores da aprendizagem da criança. 
Hoje, eles sabem que o aluno pode construir sua aprendizagem, e eles serem 
mediadores para que isso ocorra.

Os alunos usam o computador UCA na sala de aula para atividades 
educacionais planejadas. O planejamento da prática pedagógica proporciona 
ao professor uma maior segurança com relação aos sites da pesquisa, que 
serão utilizados nos laptops, ao tempo de decorrência da atividade, sem que 
possa prejudicar o andamento das outras aulas.

No caso dos alunos do 6° ao 9° anos, a equipe pedagógica estimula o 
envolvimento, a participação e a organização do trabalho dos professores 
no planejamento semanal, possibilitando aos alunos utilizar as experiências 
adquiridas nas diferentes áreas do conhecimento. Eles realizam uma busca 
antecipada em seus Classmates (cada professor utiliza o seu laptop) para 
abordagem do tema daquele dia.

Entre as atividades desenvolvidas com os Classmates estão: produção de 
textos a partir de uma pesquisa realizada na internet; pesquisas relacionadas 
ao conteúdo do dia; jogos online que desenvolvam o raciocínio lógico; jogos 
educativos que vieram instalados no Classmate.

O professor conta, também, com a ajuda de uma equipe interdisciplinar, 
formada por pedagogos e técnicos, cuja função é dar suporte técnico e 
ajudar nos encaminhamentos para que os professores possam realizar com 
sucesso o trabalho junto aos alunos na solução de pequenos problemas 
quando eles ocorrem no decurso das aulas. Ao ser solicitado, o funcionário 
comparece imediatamente para resolver ou encaminhar uma alternativa 
para o problema detectado.

Os laptops são guardados e recarregados no Laboratório de Informática 
Educativa (LIED) da escola. O mediador auxilia no agendamento diário 
e no planejamento das atividades a serem realizadas pelos professores 
procurando aplicativos que possam satisfazer na realização de alguma 
tarefa. O mediador, para auxiliar ainda mais na utilização dos laptops 
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pelos professores, organizou um projeto intitulado “Nossa turma é UCA, 
UCA!”, que teve como objetivo incentivar os professores a utilizar os laptops 
educacionais com mais frequência nas aulas, disponibilizando sites e 
atividades que podem ser utilizados com o equipamento.

Neste projeto, é proposto, aos professores, utilizar o laptop nas aulas 
seguindo um cronograma e oferecendo, também, algumas sugestões 
de atividades e sites que poderiam ser incluídos no planejamento para 
complementar os conteúdos ministrados nas aulas, o que possibilita 
criar um espaço para o professor trabalhar com seus alunos e promover 
maior motivação para compreender os conteúdos desenvolvidos, além 
de assessorar os professores na construção de projetos pedagógicos que 
viabilizem a utilização do laptop educacional.

5 MÉTODOS E METODOLOGIA

Para a realização desta pesquisa, seguiram-se várias etapas para a 
melhor compreensão de todo o processo de implantação do projeto feito pela 
instituição, com relatos sobre o que é o Projeto UCA e sobre a aquisição dos 
laptops: constatar como é a organização da rotina da escola mostrando o 
desenvolvimento do trabalho realizado, identificar estratégias desenvolvidas 
nas salas de aula para a utilização do equipamento e a postura do professor, do 
aluno e de demais envolvidos no projeto e, assim, compreender a utilização do 
equipamento como uma tecnologia aliada ao processo ensino aprendizagem. 
Todas as informações adquiridas resultaram na construção da pesquisa.

Fez-se necessária a utilização da pesquisa bibliográfica para a análise 
de dados e informações, da pesquisa qualitativa para a coleta de informações 
sobre o projeto, e também da coleta de dados na pesquisa quantitativa que 
incluiu a participação dos envolvidos no projeto por meio da utilização de 
um questionário investigativo.

Primeiramente, realizou-se um levantamento bibliográfico preliminar 
com o objetivo de identificar o panorama geral sobre e tema abordado na 
pesquisa. Para isso, serviram de referência diversas fontes, por meio de textos 
relacionados ao Projeto UCA, análise do site do Ministério da Educação e do 
blog da EMEF Astrogildo Carneiro Setúbal e alguns textos e livros de autores 
que se referem ao uso das tecnologias no ambiente escolar, como: José Armando 
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Valente, José Manuel Moran, Nicolas Negroponte, para primeiramente 
compreender todo o projeto e facilitar a análise das informações. 

Nesse trabalho, a pesquisa quantitativa, por meio da coleta de dados, é a 
que melhor analisa a utilização do laptop no cotidiano da escola por envolver 
a participação de todos os envolvidos no projeto por meio do questionário 
investigativo. Durante a realização do trabalho, houve um momento de poder 
constatar tudo isso na realidade escolar, pois, durante esse período, houve 
uma convivência no ambiente escolar para poder vivenciar como acontece 
todo o processo que serviu de base para o desenvolvimento do trabalho. 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para mostrar o desenvolvimento do trabalho realizado com os laptops 
educacionais, realizou-se uma pesquisa por meio de um questionário 
investigativo com questões de múltipla escolha para professores e alguns 
alunos, o que possibilitou perceber melhor como é a prática de utilização 
do equipamento. A pesquisa contou a participação de 18 professores e de 30 
alunos, distribuídos entre as turmas do 6º ao 9º ano.

Na pesquisa realizada com os professores, a primeira questão abordou 
a mudança da dinâmica de sala de aula com o uso do laptop, e apenas um 
entrevistado opinou que parcialmente o laptop alterou a dinâmica da sala de 
aula. Os demais consideraram que realmente mudou a dinâmica da sala de aula. 

A segunda questão perguntava se o laptop contribuiu para o aprendizado 
do aluno, e houve unanimidade em afirmar que houve contribuição para o 
aprendizado dos alunos. Já a terceira versava sobre se durante a utilização do 
equipamento foram observadas dificuldades no seu uso por parte dos alunos: 
oito professores disseram que as dificuldades de utilização foram parciais. 

Na quarta questão, que seria sobre a resistência dos alunos ao uso do 
laptop, 17 professores afirmaram não haver resistência por parte dos alunos 
na utilização do equipamento. E, na quinta e última questão, perguntou-se 
aos professores se estes utilizam o laptop com frequência. Nessa questão, 10 
professores disseram que não utilizam o laptop com frequência.

As questões relacionadas à pesquisa com os 30 alunos, referentes à 
utilização dos laptops, abordaram primeiro se o laptop modificou a rotina 
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na sala de aula e 20 desses alunos afirmaram que mudou a rotina de sala de 
aula, seis disseram que não e quatro, parcialmente. 

Em segundo, foi questionado se o seu uso tem contribuído para o 
aprendizado. Na mesma proporção, 20 disseram que sim, mas dois afirmaram 
que não e oito, parcialmente. A terceira questão pesquisa a dificuldade em utilizar 
o equipamento. Dos 30 entrevistados, apenas dois relataram ter dificuldades na 
sua utilização e um, parcialmente. O restante não teve dificuldades. 

Na quarta questão, procurou-se saber se o computador é utilizado com 
frequência e 20 afirmaram que não utilizam com frequência o equipamento. 
E, por último, a quinta questão perguntou se eles têm mais interesse pelas 
aulas com a utilização do laptop e 28 alunos responderam que têm mais 
interesse pelas aulas utilizando o equipamento.

Levando em conta os dados coletados na pesquisa, pode-se verificar 
que o uso dos laptops na sala de aula tem contribuído para o aprendizado 
dos alunos, apesar de não ser utilizado com frequência. Não há dificuldades 
na utilização pelos alunos, mas ainda percebe-se uma resistência por parte 
dos professores, cabendo à coordenação pedagógica realizar um trabalho 
de incentivo na utilização dos laptops pelos professores, pois quando são 
manuseados nota-se significativamente o maior interesse dos alunos pelas 
aulas, no aumento de seu aprendizado.

Segundo Moran (1995), as novas tecnologias trazem desafios para 
as escolas e cabe ao professor integrá-las de uma maneira inovadora, mas 
acaba sofrendo o impacto maior pelas mudanças, por terem que adaptar o 
equipamento às suas aulas e, ainda, aprender a manuseá-lo. Para o aluno, 
não é tão complicado, pois a maioria vive num momento muito tecnológico, 
aprende com muita rapidez e tem necessidade de novidades. Com isso, 
o computador deve passar a ser mais um aliado no processo ensino 
aprendizagem para ampliar a busca do conhecimento.

Com a realização da pesquisa, verificou-se que o uso dos laptops na 
sala de aula tem contribuído para o aprendizado dos alunos, conforme relata 
Moran (1995), a tecnologia promove um novo encantamento das escolas e o 
processo ensino aprendizagem ganha mais vida.
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7 CONCLUSÃO

Para construir o conhecimento, o aluno busca novas informações para 
poder completar as que ele já possui. De acordo com Valente: “[...] o aluno 
está criando suas novas soluções, está pensando e aprendendo sobre como 
buscar e usar novas informações (aprendendo a aprender)” (1993). Portanto, 
a interação aluno x computador deve ser orientada por um profissional com 
um conhecimento sobre o processo de aprendizagem que saiba interpretar as 
ideias dos alunos e, assim, contribuir para a construção do seu conhecimento 
utilizando-se da tecnologia como mais uma ferramenta de auxílio.

Pelo fato de a escola estar localizada numa área de risco social, a 
implantação do projeto na escola contribuiu para que os alunos pudessem 
ter contato com o mundo e criar expectativas de uma vida melhor fora dos 
riscos vivenciados por eles, não criar perspectivas futuras em relação ao 
desenvolvimento da tecnologia em si, mas prever modificações nos hábitos 
pessoais e sociais mediante a apropriação desses recursos.

Com base nessa experiência, a utilização de computadores no processo de 
ensino aprendizagem pode mudar os paradigmas educacionais atuais e fortalecer 
a convicção de que a informática deve estar integrada ao projeto pedagógico da 
escola. A partir disso, faz-se necessário enfrentar o desafio de compreender e 
conhecer de que maneira o projeto agrega valor à vida dos alunos, colaborando 
para a construção de uma escola necessária para a sociedade.
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RESUMO

Um dos grandes entraves na construção de material digital interessante 
aos estudantes atuais é o desconhecimento de ferramentas desenvolvidas 
para tal. Especializações como a em Informática na Educação, oferecida pelo 
Cead/Ifes, trazem uma visão mais abrangente sobre softwares educativos e 
objetos de aprendizagem, porém a apresentação de ferramentas interessantes 
e a análise destas juntamente às já conhecidas por professores e tutores 
fazem parte de um escopo maior, dependendo da experiência adquirida na 
utilização de sistemas cujo o objetivo é preparar recursos digitais baseados 
no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) a fim de 
tornar as atividades escolares mais atrativas e coerentes com as pedagogias 
utilizadas. Este trabalho reúne sistemas conhecidos por uma amostra de 
educadores, bem como alguns ainda desconhecidos, os quais são avaliados 
a fim de se fazer uma análise crítica da relevância de tais sistemas nas 
diversas modalidades de ensino. Esses sistemas foram escolhidos com base 
em um questionário aplicado a educadores vinculados à EaD. O resultado 
da pesquisa contribui para o conhecimento de novas ferramentas para a 
construção de material digital, que pode ser usado educacionalmente.

Palavras-chave: objetos de aprendizagem, TICs, software educativo.
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ABSTRACT

One of the major obstacles in building digital material that are interesting 
to students today is the lack of tools developed for this purpose. Specializations 
such as the one in IT in Education offered by CEAD / IFES bring about a more 
comprehensive  view on educational software and learning objects, but the 
presentation of interesting tools and the analysis thereof along with the ones 
already known by teachers and tutors is part of a larger scope, depending on 
the experience gained in the use of systems whose goal is to prepare digital 
resources based on the use of ICTs in order to make school activities more 
attractive and consistent with the pedagogies used. This paper draws together 
systems known to a sample of educators as well as some yet unknown, which 
are evaluated in order to make a critical analysis of the relevance of such 
systems in the various learning modalities. These systems were chosen based 
on a questionnaire applied to teachers linked to Distance Learning. The result 
of research contributes to the knowledge of new tools for building digital 
material that can be used educationally.

Keyword: learning objects, ICTs, educational software.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) assumiram papel importante na educação, mais especificamente 
na educação a distância (EaD). Nesta modalidade, segundo a Associação 
Brasileira de Educação a Distância (ABED), 2.261.921 matrículas em 
instituições regulamentadas foram registradas em 2011 nos diversos níveis 
de ensino (ABED, 2011). Por meio das TICs, tornou-se possível uma troca 
de mensagens mais rápida e este consequente intercâmbio de informações 
influenciou, e influencia até hoje, a construção do conhecimento de 
indivíduos e do conhecimento coletivo, social. 

É preciso atentar, entretanto, que somente a existência de tecnologias 
que facilitem o processo de comunicação, como são hoje os computadores, 
celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos, não garante aos aprendizes 
experiências que propiciem seu aprendizado. Utilizar tais tecnologias de 
maneira tradicional, como diz Valente (1993), é simplesmente replicar 
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práticas historicamente ultrapassadas, que não se aplicam ao contexto atual 
da sociedade – imersa numa quantidade infindável de informações, o que 
dá à era na qual vivemos a designação de era da informação.

Um grande desafio, portanto, é agregar, a tais tecnologias, abordagens 
pedagógicas adequadas para que atuem como facilitadoras do processo 
de aprendizagem. Neste contexto, entende-se adequado o conceito de 
Arquitetura Pedagógica (AP), proposto por Carvalho e outros (2005).

São diversas as APs existentes, tais como projetos de aprendizagem, 
estudos de caso ou resoluções de problemas, aprendizagem incidente e ação 
simulada (CARVALHO et. al., 2005). Há ainda na literatura, ambientes que 
suportam a construção de tais Arquiteturas Pedagógicas, como é o projeto 
MOrFEu (RANGEL et. al., 2009).

Muitas dessas arquiteturas utilizam como instrumentos para 
a construção do conhecimento recursos digitais reutilizáveis para a 
aprendizagem de conceitos, ou seja, Objetos de Aprendizagem (OAs) 
(SPINELLI; AUDINO; NASCIMENTO, 2010).

Outro desafio encontrado é a defasagem de conhecimento tecnológico 
dos professores, enraizados num mundo pouco digital, que se extingue a 
cada dia. Seus estudantes, os chamados nativos digitais, interagem com 
grande facilidade entre a diversidade de dispositivos existentes, dada a 
renovação tecnológica que acontece a cada dia no mundo contemporâneo. 

A confecção de OAs digitais para apreciação e utilização dos apren-
dizes, com o devido embasamento teórico e proposta pedagógica agregada, 
fica então limitada ao conhecimento prévio dos professores sobre as 
TICs, muitas vezes, prejudicadas por não poderem programar materiais 
interessantes para seus estudantes. 

Para sanar essa dificuldade, há alguns programas que possibilitam 
a construção de OAs virtuais, que podem ser importados para outras 
plataformas de aprendizado, sem a necessidade de conhecimentos mais 
avançados de programação de computadores. Porém, são esses programas 
realmente adequados para a construção de material digital a ser utilizado 
na construção do conhecimento de indivíduos? A fim de responder tal 
questionamento, desenvolveu-se este trabalho.
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1.1 JUSTIFICATIVA

No decorrer de um curso a distância, como foi o da especialização em 
Informática na Educação, oferecida pelo Centro de Educação a Distância 
do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), utiliza-se vários recursos 
tecnológicos, componentes das chamadas TICs. Por certo, tal possibilidade 
foi, significativamente, influenciada pelo crescimento da internet, por meio 
da qual grande parte das pessoas do mundo está hoje interligada.

Para um curso EaD, estruturado sob as orientações do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) é necessária à utilização de um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que segundo Vieira Junior e 
outros (2011) tem por finalidade, em sua concepção, oferecer um suporte 
tecnológico para apoiar as práticas de ensino e aprendizagem provendo, 
entre outros, recursos para facilitar a interação dos participantes.

Na especialização em questão, o AVA utilizado foi o Moodle, por 
meio do qual foram disponibilizados materiais didáticos e ferramentas de 
interação, síncrona ou assíncrona, entre os estudantes.

Muitas foram também às ferramentas multimidiáticas aprendidas para 
criação de material digital para os estudantes, explicitadas, principalmente, 
na interdisciplinaridade de Software Educativo e Objetos de Aprendizagem 
(CRISTOVÃO; NOBRE; 2011). Um grande exemplo foi o SCRATCH 
(2012), ferramenta utilizada para o aprendizado de programação por meio 
da criação de animações criativas e de uma interface de programação 
intuitiva, que pode ser utilizada pelo professor em sala de aula com os 
estudantes. Outros softwares para autoria de material digital também foram 
apresentados e classificados, contribuindo com o leque de possibilidades 
quanto ao ferramental que pode ser utilizado nas experiências futuras dos 
professores envolvidos no curso.

Não se falou na possibilidade de criação de objetos de aprendizagem para 
aplicação em cursos na modalidade EaD, que podem ser também interesse 
dos discentes da especialização. Tais ambientes ainda são importantes por 
possibilitarem a criação de OAs reutilizáveis na própria pós-graduação em 
Informática na Educação. Alguns desses ambientes são então apresentados 
e avaliados neste trabalho.
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2 REVISÃO DE LITERATURA – AS NOVAS TECNOLOGIAS

A reflexão sobre o uso da tecnologia na sala de aula nos remete à 
preocupação de selecionar corretamente softwares que possam auxiliar 
o processo de ensino e aprendizagem (CRISTOVÃO, NOBRE, 2011). O 
conhecimento necessário para a produção de um bom material digital 
educacional ainda é restrito àqueles que trabalham exclusivamente nas áreas 
da informática, fazendo com que muitos professores fiquem à margem da 
inclusão computacional, muitas vezes, inclusive, por receio de se interarem 
com tecnologias dominadas por seus aprendizes, denominados hoje de 
nativos digitais (MARTINS;  GIRAFFA, 2008).

À medida que a produção de material digital se acentua, muitos são os 
recursos disponibilizados para a construção de ferramentas de aprendizagem 
sem conhecimentos aprofundados de computação, como a programação 
de computadores. Muitos são também os instrumentos disponíveis, por 
meio da internet, e com licença livre3

75, sobre inúmeros conceitos, de forma a 
facilitar a utilização de recursos digitais em sala de aula.

Uma classe específica desses materiais digitais é conhecida como 
Objetos de Aprendizagem (OA’s), que podem ser entendidos como:

[...] um recurso digital reutilizável que auxilie na 
aprendizagem de algum conceito e, ao mesmo tempo, 
estimule o desenvolvimento de capacidades pessoais, 
como, por exemplo, imaginação e criatividade. 
Dessa forma, um objeto virtual de aprendizagem 
pode tanto contemplar um único conceito quanto 
englobar o corpo de uma teoria. Pode ainda compor 
um percurso didático, envolvendo um conjunto 
de atividades, focalizando apenas determinado 
aspecto do conteúdo envolvido, ou formando, 
com exclusividade, a metodologia adotada para 
determinado trabalho (SPINELLI, 2007, apud 
AUDINO; NASCIMENTO, 2010, p. 130).

3 Software livre é uma questão de liberdade dos usuários para executar, copiar, distribuir, 
estudar, modificar e melhorar o software (STALLMAN, 2002).
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OAs são agrupados, na maioria das vezes, nos conhecidos Repositó-
rios de Objetos de Aprendizagem (ROAs), que são entendidos como:

[...] um banco de dados central que armazena e 
gerencia conteúdos de aprendizagem criados por 
vários autores. São compreendidos, ainda, como 
estruturas de encaixe para objetos educacionais, 
a fim de que os mesmos sejam acoplados e 
interligados. Em outras palavras, os repositórios 
funcionam como bibliotecas públicas ou comerciais 
que reúnem vários objetos de aprendizagem na 
forma de arquivos digitais (textos, apresentações, 
animações, simulações, imagens, vídeos) ou outros 
materiais não digitais (BALBINO, 2007, apud 
AUDINO; NASCIMENTO, 2010).

Algumas características diferenciam objetos de aprendizagem de qualquer 
material digital disponível na internet. Essas características foram consolidadas 
na Figura 1 e serão melhor discutidas em capítulo posterior deste trabalho.

Figura 1 - Características associadas a Objetos de Aprendizagem Virtuais

Fonte: Os autores (2013)
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Deve-se salientar, porém, que OAs não trazem mudanças significativas 
no aprendizado sem que haja estratégias pedagógicas adequadas para sua 
utilização, seja em sala de aula, num laboratório de informática seja num espaço 
virtual qualquer, como um ambiente virtual de aprendizagem. O ideal é que 
esses OAs sejam utilizados com pedagogias adequadas, como APs, que são:

[...] 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. 
O caráter destas arquiteturas pedagógicas é pensar 
a aprendizagem como um trabalho artesanal, 
construído na vivência de experiências e na demanda 
de ação, interação e meta-reflexão do sujeito sobre os 
fatos, os objetos e o meio ambiente sócio-ecológico. 
Seus pressupostos curriculares compreendem 
pedagogias abertas capazes de acolher didáticas 
flexíveis, maleáveis, adaptáveis a diferentes enfoques 
temáticos. (CARVALHO et. al., 2005).

A aplicação dessas arquiteturas, utilizando ou não objetos de 
aprendizagem, pode ocorrer tanto no ambiente real quanto no ambiente 
virtual (num AVA, por exemplo). Conforme Menezes e outros (2008), 
os AVAs existentes requerem adaptação das práticas pedagógicas à sua 
estrutura, causando um baixo acoplamento de estratégias educacionais e 
software, o que pode prejudicar o processo de inovação pedagógica. 

Assim, para que APs sejam realmente desenvolvidas por professores 
e tutores de maneira eficiente é preciso um nível de personalização delas, o 
que não é completamente possível apenas com objetos de aprendizagem já 
disponíveis na web nos ROAs, que, muitas vezes, não são exatamente o que 
esses mediadores idealizaram, mesmo dada a grande reutilização de OAs 
presente em repositórios. Justifica-se, portanto, a necessidade de criação de 
OAs que se adaptem melhor às atividades planejadas e, consequentemente, 
promovam a construção do conhecimento dos estudantes.
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3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Como procede na pesquisa científica, após a apresentação do problema 
identificado e do estudo do referencial teórico relacionado ao problema, 
ou seja, aquilo que outros autores falam sobre sua temática, realizado em 
capítulo anterior, apresenta-se aqui a metodologia de realização desta 
pesquisa, que envolveu a escolha de softwares educacionais para a construção 
de objetos de aprendizagem bem como sua avaliação quanto ao atendimento 
de critérios bem definidos, baseados nos requisitos listados para OAs.

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA

Este trabalho constitui uma pesquisa exploratória que, segundo Gil 
(2002), acontece quando os pesquisadores se familiarizam com o problema, 
tornando-o mais explícito e envolvendo levantamentos bibliográficos, 
entrevistas e análise de exemplos dados durante os trabalhos.

As entrevistas tiveram por objetivo identificar o conhecimento de 
professores e tutores quanto à produção de OAs e possíveis ferramentas que 
estes utilizem para a construção de material digital para seus estudantes. 
A partir da análise dessas entrevistas, pôde-se listar alguns sistemas que 
foram avaliados segundo o atendimento de critérios pré-estabelecidos para 
objetos virtuais de aprendizagem.

Alguns sistemas não citados nas entrevistas, por desconhecimento ou 
inexperiência dos entrevistados, foram adicionados para o enriquecimento 
do trabalho, uma vez que correspondem a softwares próprios para criação 
de objetos de aprendizagem portáveis em qualquer ambiente virtual de 
aprendizagem, baseados em padrões que serão discutidos nas etapas do 
desenvolvimento do trabalho.

Sabendo-se que classificar softwares educativos em categorias facilita 
o seu entendimento, aplicação e uso adequado, bem como o processo da 
análise e seleção de sistemas mais apropriados para determinadas tarefas 
(CRISTOVÃO; NOBRE, 2011), foi feita uma classificação prévia dos programas 
selecionados. A partir dessa classificação, verificou-se o atendimento dos 
critérios mostrados na Figura 1 para os OAs criados a partir das ferramentas 
inferidas das entrevistas. A pesquisa associada ao projeto, portanto, pode 
ser classificada também quanto a um estudo qualitativo, fundamentado por 
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reflexões críticas a respeito da utilização de programas para o desenvolvimento 
de material digital.

Foi solicitado que 20 entrevistados preenchessem um formulário 
online (GOOGLE DOCS, 2012) para identificar as experiências com cada 
um deles na produção de material digital. A escolha dos entrevistados foi 
aleatória, respeitando um único critério: que o indivíduo tivesse experiências 
educacionais como professor ou tutor. Não foi necessário se ater, nesta 
pesquisa, ao gênero e à idade dos entrevistados, uma vez que o interesse da 
pesquisa foi identificar ferramentas que professores ou tutores utilizam para 
preparar atividades para seus estudantes. Houve também um interesse em 
saber se esses indivíduos tinham um conhecimento prévio do conceito de 
Objetos de Aprendizagem e se consideram importante o desenvolvimento 
de um bom material digital para que seus aprendizes tenham mais facilidade 
durantes as aulas, presenciais ou a distância.

3.2 SOFTWARES SELECIONADOS

Antes da divulgação dos questionários respondidos pelos entrevistados, 
já havia alguns softwares, utilizados em outras pesquisas e experiências 
pessoais do autor deste artigo, os quais deveriam ser avaliados. São estes: Xerte 
(XERTE, 2012), Reload Project (RELOAD, 2012), eXe Project (EXE, 2012) 
e Hot Potatoes (HOT POTATOES, 2012). Estes sistemas são considerados 
próprios para a construção de OAs e, normalmente, são desconhecidos de 
professores e tutores. Sua divulgação iniciou-se nos últimos anos por meio 
de pesquisas como esta e livros especializados em EaD (SILVA, 2011).

É importante, portanto, fazer uma avaliação desses ambientes para 
produção de objetos de aprendizagem, inclusive para sua divulgação. Quanto 
aos sistemas listados pelas entrevistas, pôde-se observar que a maioria dos que 
responderam aos questionários, apesar de saberem o conceito de OAs e saberem 
que a construção de material digital vai além da simples replicação de atividades 
outrora realizadas sem auxílio da tecnologia, atém-se à utilização das TICs para a 
construção de material digital instrucionista4

76, sem interatividade com o usuário. 

4 São aquelas que privilegiam a apresentação de informações para o aluno ou uma 
interação do tipo instrução, onde o aluno responde às questões propostas, tendo ou 
não sua resposta qualificada (CRISTOVÃO, NOBRE, 2011).
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Em suma, utilizam-se programas para a construção de documentos de 
texto como tutoriais, apresentação de slides para exposição da teoria de suas 
aulas, criação de vídeos para disponibilização na internet (principalmente 
para os envolvidos com EAD). Dois entrevistados lembraram-se do Scratch 
para construção de animações baseadas em conceitos de programação, que 
utiliza a teoria construcionista5

77 de Papert, pela qual os estudantes aprendem 
interagindo com os elementos do ambiente.

Uma breve apresentação dos softwares selecionados é feita nos subtópicos 
a seguir. Também é feita uma classificação desses tipos de softwares segundo 
classificação proposta por (CRISTOVÃO; NOBRE, 2011), na qual estes 
propõem uma classificação para softwares educativos que será usada como 
base para classificar os sistemas escolhidos a partir das entrevistas.

3.2.1 Editores de apresentações

Seja um editor livre, sem a necessidade de pagamento de uma licença de 
software (como o Impress do pacote Open Office), seja um mais rebuscado e 
com uma licença paga, como o conhecido Microsoft Power Point, editores ou 
criadores de Apresentações são muito utilizados por educadores para criar 
uma sequência lógica de informações a serem exibidas em sua explanação, 
aproveitando-se de recursos visuais e auditivos que tais programas oferecem, 
inclusive envolvendo algumas animações e vídeos que podem ser embutidos 
na apresentação de slides, como é chamada muitas das vezes.

Seguindo a classificação de (CRISTOVÃO; NOBRE, 2011), esses 
sistemas para produção de apresentações de slides podem ser classificados 
como um software ferramenta/aplicativo de apresentação, que podem ser 
utilizados apenas para exposição de informações, seguindo, assim, a linha 
instrucionista de ensino. Por outro lado, como afirmam os autores, podem ser 
utilizados de maneira construcionista dependendo de como os professores 
utilizam tais softwares deixando os estudantes criarem apresentações  
de slides, criando, assim, um ambiente de autoria e interatividade. Desta 
maneira, devem ser classificados como softwares de construção.

5 São as que dão abertura para o aluno experimentar, simular, brincar, construir a 
partir de um ambiente compatível com tais ações e num contexto preparado para tal 
(CRISTOVÃO; NOBRE, 2011).
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3.2.2 Editores de texto

Da mesma maneira que os softwares para a criação de apresentações, 
editores de texto também têm seus representantes em software livre, como 
o Open Office Writer, Kate, Notepad++, entre outros, bem como seus 
representantes com licença paga, como o Microsoft Word e os mais simples 
como o Microsoft Wordpad. São, na maioria das vezes, segundo identificado 
nas entrevistas realizadas, utilizados para a organização de informações de 
curso para os alunos, e podem ser convertidos em formato pdf6

78 posteriormente.
Para (CRISTOVÃO; NOBRE, 2011), esse tipo de software segue a linha 

dos editores de apresentações, ou seja, corresponde a uma ferramenta/
aplicativo, podendo ser utilizada de forma instrucionista (ferramenta de 
apresentação), apenas para apresentação de informações aos aprendizes, 
assim como pode ser utilizada de maneira construcionista dependendo da 
abordagem do professor (ferramenta de construção).

3.2.3 Ferramentas para produção de vídeos

A criação de vídeos e sua disponibilização na internet foi facilitada, 
nos últimos anos, por alguns fatores como a facilidade de aquisição de 
equipamentos para gravação, de câmeras digitais a celulares com alta 
resolução de gravação, à evolução da internet banda larga nos grandes 
centros urbanos e à divulgação dessas informações entre os usuários. Hoje, 
é comum as pessoas postarem seus vídeos em sistemas web como o Youtube 
e até mesmo em redes sociais. 

Sabendo disso, era de se esperar que os entrevistados listassem em seus 
softwares para a produção de objetos de aprendizagem alguns para a criação 
e edição de vídeos. Isto foi notado, principalmente, entre os professores e 
tutores da EaD, que listaram o Camtasia Studio (CAMTASIA, 2012) para a 
edição e produção de vídeos. Há também outros programas, como o Wink 
(WINK, 2012), que permitem a criação de vídeos em um formato próprio de 
tutorial, caso a metodologia de ensino seja meramente instrucionista.

Esse tipo de sistema pode ser classificado como uma ferramenta de 
apresentação, uma vez que permite apenas que um conteúdo seja apresentado 
aos estudantes, sem nenhuma interação com estes.

6 Portable Document Format.
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3.2.4 Scratch

Alguns dos entrevistados listaram o Scratch (SCRATCH, 2012) como 
software utilizado para construção de material para os estudantes. Por certo, 
o Scratch possibilita a criação de animações gráficas que podem tornar as 
aulas mais atraentes, porém o sistema foi projetado para que os próprios 
estudantes o manipulassem a fim de adquirir conceitos relacionados à 
programação de computadores e uma maneira mais visual e intuitiva, 
seguindo a linha construcionista.

Usando a classificação proposta por (CRISTOVÃO; NOBRE, 2011), 
pode-se dizer que o Scratch é um software de construção, programação 
e um micromundo. Porém, o sistema, uma vez listado pelos usuários 
entrevistados, ainda será avaliado quanto à possibilidade de construção de 
objetos de aprendizagem, como é a proposta deste trabalho.

3.2.5 Reload

Reusable eLearning Object Authoring & Delivery (RELOAD) é um 
software para desenvolvimento de OAs portáveis para várias plataformas, 
tornando-os portáveis e reusáveis. O projeto tem por base duas premissas 
básicas, segundo (RELOAD, 2012), que seguem:

•  Facilidade de criação, compartilhamento e reuso de objetos de 
aprendizagem e serviços;

•  Aumento da gama das abordagens pedagógicas realizáveis por meio 
da criação de planos de aulas.

Um dos diferenciais do projeto Reload, assim como os demais 
ambientes que serão apresentados ainda, é a possibilidade de criação de 
OAs segundo um padrão reconhecido por diversos AVAs, o que torna viável 
sua importação para qualquer plataforma que aceite esse padrão, que é 
denominado Sharable Content Object Reference Model (SCORM). Este é um 
conjunto unificado de especificações para disponibilização de conteúdos e 
serviços de e-learning, que define um modelo de agregação de conteúdo, 
um modelo de subsequenciamento e um ambiente de execução para OAs, 
baseados na web (ADL, 2004, apud DUTRA; TAROUCO, 2006). 
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Podemos caracterizar o Reload como um software de apresentação, 
construção e perguntas e respostas, dado que possibilita a criação de OAs 
com tais características em suas funcionalidades. 

3.2.6 Xerte

Da mesma forma que o Reload Project, o Xerte é um software 
desenvolvido especificamente para a construção de objetos de aprendizagem. 
O sistema corresponde a um conjunto de ferramentas disponíveis online em 
um servidor para a construção de material de forma simples e ágil, sem 
maiores conhecimentos de programação (XERTE, 2012).

O Projeto Xerte, assim como o Reload, torna mais simples para 
pessoas, com pouco ou nenhum conhecimento específico em programa, 
produzir material digital, instrucionista ou construcionista, dependendo da 
abordagem do professor/tutor. Os OAs nele produzidos também podem ser 
exportados para diversos AVAs por meio de padrões como o citado SCORM. 
Sua grande contribuição e vantagem talvez sejam a sua disponibilidade 
online, de maneira que pode ser integrado com outros sistemas. Assim, 
professores e tutores, ao acessarem os AVAs nos quais estejam trabalhando, 
podem também construir seus OAs num ambiente integrado.

O Xerte, além de ser um sistema de apresentação, construção e perguntas 
e respostas, como o Reload, também é uma ferramenta de cooperação, uma 
vez que permite a professores e tutores criarem e compartilharem seus OAs 
de forma cooperativa.

3.2.7 Exe Learning

O Exe Learning segue a linha dos projetos Reload e Xerte: corresponde 
a um sistema para construção de OAs de forma simples, para pessoas que 
querem criar material digital com a possibilidade de integração a AVAs 
- ou qualquer ambiente que aceite o padrão SCORM - para facilitar a 
aprendizagem de seus estudantes.

O projeto eXe desenvolveu uma aplicação livre, disponível e open 
source para assistir professores e acadêmicos a publicar conteúdo web sem 
a necessidade de conhecimentos maiores em HTML ou XML. O conteúdo 
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desenvolvido ainda pode ser exportado em padrões como o IMS, SCORM 
1.2, ou ainda como simples páginas web autocontidas.

Quanto à possibilidade de criação de atividades para os estudantes, pode-
se classificar o eXe como um software de apresentação, construção e perguntas e 
respostas, segundo a classificação apresentada em (CRISTOVÃO; NOBRE, 2011).

3.2.8 Hot Potatoes

O último, mas não menos importante software a apresentar, é o Hot 
Potatoes, que é:

[...] um conjunto de seis aplicações que tornam 
possível a criação de questões de múltipla-escolha, 
respostas curtas, caça-palavras, palavras cruzadas, 
exercícios de padrões e ordenação e tarefas para 
completar para a World Wide Web. Hot Potatoes é 
gratuito para usar da maneira que o usuário convier, 
porém não é open-source (HOT POTATOES, 2012).

Constitui um software de apresentação, construção e perguntas e 
respostas, assim como os apresentados anteriormente para criação de OAs. 
Permite, também, a exportação do material criado para AVAs, uma vez 
que suporta o padrão SCORM. Talvez sua maior desvantagem quanto aos 
sistemas similares apresentados até aqui seja o fato de o ambiente não ser open 
source. Isto significa que só se pode utilizar o conjunto de aplicativos sem 
customizá-lo uma vez que seu código não é aberto para uma comunidade 
de programadores. Assim, ele é de grande valia para professores e tutores, 
porém não recebe atualizações, ficando assim defasado tecnologicamente 
com o passar do tempo.

3.3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Para avaliar os softwares selecionados quanto à possibilidade de criar 
OAs, utilizaram-se as principais características desejáveis que objetos virtuais 
de aprendizagem devem possuir, encontradas na literatura e mostradas na 
Figura 1 deste trabalho. A seguir, cada uma delas é explicada melhor:
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•  Autoconsciência: um OA é autoconsciente quando não depende de 
outro para fazer sentido (TAVARES, 2006, apud AUDINO; 
NASCIMENTO, 2010);

•  Customização: permite o arranjo das informações contidas nos 
objetos da maneira que melhor convier aos educadores (MIRANDA, 
2004, apud AUDINO; NASCIMENTO, 2010);

•  Facilidade de atualização: segundo o IEEE/LTSC (2000, apud 
AUDINO; NASCIMENTO, 2010), esta característica implica na 
simplicidade da modificação dos elementos utilizados na construção 
do OA;

•  Interatividade: diz respeito às relações entre o indivíduo e um sistema 
computacional por meio de suas interfaces gráficas (AUDINO; 
NASCIMENTO, 2010);

•  Modularidade: OAs são modulares quando apresentam módulos 
independentes e não-sequenciais, podendo ser utilizado em conjunto 
com outros recursos e em diferentes contextos (SPINELLI, 2007, 
apud AUDINO; NASCIMENTO, 2010);

•  Reusabilidade: o IEEE/LTSC (2000, apud AUDINO; NASCIMENTO, 
2010) define reusabilidade como a possibilidade de utilização de um 
objeto de aprendizagem por diversos ambientes de aprendizagem, 
como os AVAs;

•  Acessibilidade: para o IEEE/LTSC (2000, apud AUDINO; 
NASCIMENTO, 2010), acessibilidade diz respeito à possibilidade 
de acessar recursos educacionais em um local distante e usá-los em 
outros locais;

•  Contenção: Filatro (2008, apud AUDINO; NASCIMENTO, 2010) 
define contenção quanto à conectividade de OAs à internet;

•  Durabilidade: Flôres, Tarouco e Reategui (2009, apud AUDINO; 
NASCIMENTO, 2010) definem durabilidade como a garantia do 
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reuso dos objetos de aprendizagem, mesmo com a mudança da 
tecnologia do ambiente no qual está acoplado, sem reprojeto ou 
recodificação;

•  Flexibilidade: Spinelli (2007, apud AUDINO; NASCIMENTO, 2010) 
define como flexíveis OAs bem definidos, que possuem início, meio e 
fim, podendo ser reutilizados sem manutenção;

•  Interoperabilidade: diz respeito à característica de um OA poder ser 
utilizado em diversos ambientes, mesmo sendo desenvolvido para 
algum específico (AUDINO; NASCIMENTO, 2010);

•  Portabilidade: um objeto portável é aquele que pode ser migrado 
entre diversas plataformas (PIMENTA; BATISTA, 2004, apud 
AUDINO; NASCIMENTO, 2010).

Com os softwares selecionados por meio das entrevistas, explicados e 
classificados segundo a proposta de (CRISTOVÃO; NOBRE, 2011) avaliou-se 
se os OAs construídos por tais sistemas são capazes de atender aos critérios 
listados acima a fim de fazer, portanto, a reflexão final deste trabalho.

3.4 AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS

Resumidamente, o atendimento ou não dos critérios definidos no 
subtópico anterior é representado a seguir de maneira intuitiva por meio 
da Tabela 1.
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Tabela 1 - Atendimento dos critérios de avaliação 
pelos softwares selecionados

Fonte: Os autores (2013)

Para auferir o atendimento ou não de cada um dos critérios. foi feita 
uma experimentação dos softwares pelo autor deste trabalho, dado que o 
mesmo já possuía experiência na produção de material em quatro sistemas 
não citados nas entrevistas: Hot Potatoes, Reload, eXe Learning e Xerte 
Project. No questionário respondido pelos professores e tutores também 
houve um campo questionando quais das características, tomadas como 
critérios neste trabalho, foram atendidas quando utilizaram os softwares 
por eles listados na criação de material digital.

Percebe-se claramente que alguns dos critérios não são atendidos 
quando se utilizam os softwares comentados nas entrevistas, o que leva a 
concluir que OAs criados a partir deles podem ser de difícil manuseio pelos 
estudantes. É pertinente lembrar, novamente, que a utilização destes objetos 
sem agregação de uma pedagogia adequada não garante aprendizagem, 
porém, o atendimento dos critérios acima influencia positivamente para a 
realização de arquiteturas pedagógicas construídas por professores e tutores.
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4 ASPECTOS CONCLUSIVOS

Com a realização deste trabalho, observou-se a existência de algumas 
características desejáveis a qualquer objeto de aprendizagem digital que 
professores e tutores criam. Exemplos simples é a disponibilização na 
internet, facilidade de criação e customização, portabilidade, reusabilidade 
e outros listados neste artigo. 

Entretanto, o atendimento dessas características na construção de um 
OA fica restrito ao conhecimento dos professores/tutores de ferramentas 
para criação de material digital. Muitas vezes, esse processo de criação é 
dificultado por alguns fatores, como o desconhecimento de técnicas mais 
avançadas para criação de OAs por parte deste público, que não possui em 
sua formação, nenhum curso específico onde tais recursos são apresentados, 
o que faz necessária ainda mais a existência de cursos de especialização como 
os de Informática na Educação, o qual se pretende concluir com este trabalho.

Na especialização em questão, principalmente na interdisciplina de 
Software Educativo e Objetos de Aprendizagem (CRISTOVÃO; NOBRE, 
2011) foi possível conhecer novas tecnologias e sistemas para a construção de 
material digital mais interativo. Porém, com esta pesquisa, apresentaram-se 
novos ambientes outrora desconhecidos, que certamente podem servir para 
aumentar o leque de possibilidades quanto à criação de OAs para professores 
e tutores, tanto na educação presencial quanto a distância.

Quanto aos objetivos deste trabalho, acredita-se que estes foram 
atendidos com êxito. Identificaram-se softwares utilizados para a construção 
de material digital, mesmo que não conhecidos como OAs, por parte dos 
indivíduos que responderam o questionário. Como complementação aos 
sistemas citados, incluíram-se alguns softwares conhecidos pelo autor deste 
trabalho, não estudados na pós-graduação em Informática na Educação, 
o que acredita-se ser importante na formação de professores e tutores 
vinculados, principalmente, à modalidade EaD. A partir daí, listaram-se 
características desejáveis a OAs para facilitar a aprendizagem dos estudantes 
e as utilizaram como critérios para avaliar se os OAs produzidos por cada 
sistema listado e explicado atendiam ou não a tal característica.

Como conclusão, observa-se uma grande desinformação por parte de 
professores e tutores quanto às ferramentas necessárias para produzir um 
bom material digital para suas didáticas. Muitos sequer conheciam, segundo 
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o questionário, a existência de ROAs. Isto mostra um grande despreparo para 
a atuação na educação atual, principalmente na EaD, modalidade que tem 
na produção de material digital, atualmente, um fundamento. Acredita-se 
que este trabalho vem contribuir com esta dificuldade e é um desejo que ele 
seja distribuído às pessoas que responderam aos questionários e deixaram 
seus e-mails para contato.

Possíveis trabalhos futuros talvez estejam relacionados com a identi-
ficação de outros softwares, espera-se que mais atuais, e sua conseguinte 
avaliação para o conhecimento e engrandecimento do leque de possibili-
dades quanto à criação de OAs por parte de professores, tutores e qualquer 
interessado em educação mediada pelas TICs.
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18 | USO DE AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA E PRESENCIAL: O CASO DO 
PVANET1

Lélis Maia de Brito2

José Renato Giuberti Júnior3

RESUMO

As tecnologias vêm sendo incorporadas na educação presencial e a 
distância com o objetivo de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. 
Uma dessas inovações compreende os ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVAs), que são espaços virtuais nos quais os usuários, os educadores e 
os educandos podem interagir por meio de diversas ferramentas. A ideia 
é a de que esses ambientes criem novas possibilidades de aprendizagem 
ao aluno face às mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo na sociedade. 
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi discutir a importância dessas 
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem e apresentar um caso 
específico de ambiente virtual, o PVANet, da Universidade Federal de 
Viçosa. Para tanto, este trabalho, predominantemente qualitativo, envolveu 
métodos de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso. A utilização desse 
ambiente tem sido ampla em cursos presenciais e a distância, atendendo 
às perspectivas de usabilidade e interatividade dispondo das principais 
ferramentas de interação entre os usuários. Face as discussões apresentadas 
ao longo do trabalho, foi possível apontar situações no processo de ensino e 
aprendizagem que atendem às perspectivas de usabilidade e interatividade e 
possibilitam interação entre professor e estudante. Assim como percebeu-se 
que a inserção de novas interfaces no AVA possibilitaria a reorganização da 

1 Esse trabalho foi aceito, em junho de 2013, para publicação no XXI Ciclo de Palestras 
Novas Tecnologias na Educação e na Revista Renote – Novas Tecnologias na Educação 
(ISSN 1679-1916).
2 Mestre em Administração pela Universidade Federal de Viçosa. Bacharel em Gestão do 
Agronegócio. E-mail: lelis@cead.ufop.br.
3 Mestre em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Bacharel em 
Ciência da Computação e Engenharia Mecânica. Analista de Tecnologia da Informação 
do Instituto Federal do Espírito Santo. E-mail: joserenato@ifes.edu.br.
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metodologia de ensino a partir da seleção dos meios mais apropriados para 
determinada situação de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: educação, tecnologia, Ambiente Virtual de Apren-
dizagem (AVA).

ABSTRACT

The technologies are being incorporated in education in order to enrich 
the teaching-learning process. One such innovation is encompasses the 
virtual learning environments (VLEs), which are virtual spaces where users, 
educators and students can interact through various tools. The idea is that 
these environments create new learning opportunities to students facing the 
technological novelties which are changing the society. Thus, the aim of this 
study was to discuss the importance of these technologies in the teaching-
learning process and to present a specific case of the virtual environment, 
the PVANet, from the Federal University of Viçosa. Therefore, this work 
is predominantly qualitative and the methods involved literature review 
and a case study. The use of this environment has been wide in classrooms 
and distance courses meeting the prospects of usability and interactivity, 
providing the main tools of interaction among users. In the discussions 
presented throughout this work it has been possible to identify situations in 
the learning process that meet the perspectives of usability and interactivity 
enabling interaction between teacher and student. Thus, it has been observed 
that the insertion of new interfaces in VLE enable reorganizing the teaching 
methodology from the selection of the most appropriate for a given situation 
of teaching and learning.

Keywords: education, technology, Virtual Learning Environment (VLE).

1 INTRODUÇÃO 

A educação tem apresentado avanços em seu processo de ensino e 
aprendizagem, o que fica evidente pela utilização cada vez mais intensa 
das tecnologias da informação e comunicação (TICs). Essas ferramentas 
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têm sido incorporadas às atividades educacionais com o objetivo de criar 
novas possibilidades de ensino ao professor e melhorar a aprendizagem do 
aluno.  Além disso, segundo Lovatte e Nobre (2011), a informática pode 
ser utilizada como uma ferramenta que desperta, no aluno, o interesse em 
aprender, possibilitando novas condições de aprendizagem. 

O resultado das pesquisas sobre apoio das tecnologias à aprendizagem 
colaborativa (CSCL) foi a criação de um espaço virtual de interação entre 
professor e aluno: os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs). Esses 
ambientes, segundo Sarmento (2011) incorporam ferramentas da web, 
como o correio eletrônico, os fóruns, as salas de discussão ou chats e outras 
ferramentas de envio de arquivos e avaliação das atividades e participações 
dos integrantes, por meio de relatórios e gerenciamentos.

Os AVAs podem dispor de todas as classificações de softwares educativos. 
Isto é, no mesmo ambiente, é possível criar e disponibilizar ferramentas 
instrucionistas (são utilizadas visando à apresentação de informações 
aos alunos ou estabelecendo algum tipo de instrução) e construcionistas 
(permitem ao aluno criar ou simular ações dentro do ambiente), as quais têm 
por objetivo central valorizar o processo de ensino e aprendizagem. Nessa 
mesma temática, Cristovão e Nobre (2011) apresentam cinco classificações 
de softwares educativos em suas ferramentas de ensino: a apresentação, a 
consulta, a perguntas e respostas, a comunicação e a cooperação. 

Os ambientes educacionais têm sido utilizados como espaços para 
desenvolver novas práticas de ensino que visam a envolver diversas formas 
de aprendizagem (REIS, 2011) tanto em cursos presenciais quanto em cursos 
a distância. Dessa forma, diversos autores complementam que é preciso dar 
condições à instituição de ensino de incorporar essas novas tecnologias para 
que possa modificar seus padrões educacionais. 

Nesse sentido, levando em consideração a agenda de discussão sobre a 
utilização de ambientes virtuais em cursos presenciais e a distância, pode-se 
questionar se as ferramentas de um ambiente virtual de aprendizagem criam 
novas possibilidades do processo de ensino e aprendizagem. Face ao exposto, tem-
se a seguinte questão de pesquisa: Considerando os processos de aprendizagem 
dos alunos e as ferramentas tecnológicas instrucionistas e construcionistas de 
ambientes virtuais de aprendizagem, como o PVANet pode ser descrito a partir 
da percepção do professor-pesquisador usuário do ambiente?
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Essa pesquisa teve por finalidade descrever um ambiente virtual de 
aprendizagem elaborado e de uso exclusivo da Universidade Federal de 
Viçosa, intitulado PVANet, utilizado em cursos presenciais e a distância na 
instituição. Para visualização das telas de acesso ao ambiente, utilizou-se 
como modelo a disciplina Ambientação em Educação a Distância (CDA001) 
do curso Técnico em Agropecuária na modalidade a distância. Para tanto, 
este trabalho, predominantemente qualitativo, envolveu métodos de pesquisa 
bibliográfica, por meio de análises de publicações em periódicos, livros e 
anais de congressos; e, de estudo de caso, a partir da descrição da situação do 
contexto em que está sendo feita determinada investigação (GIL, 2010). 

A utilização desse ambiente virtual de aprendizagem e a referida 
disciplina são justificadas pelo fato de que o pesquisador atuou como professor 
em cursos na modalidade presencial e a distância, na instituição de ensino em 
questão e, em especial, na disciplina utilizada como objeto de estudo.

2 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

A educação tem apresentado avanços no que diz respeito ao uso de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). A utilização dessas 
tecnologias educacionais visa a inovar as formas de ensino e enriquecer o 
aprendizado “[...] tornando o processo de ensinar e aprender mais agradável, 
ágil e útil para o mundo atual” (LOVATTE; NOBRE, 2011, p.48). Nesse 
sentido, esse conjunto de ferramentas tecnológicas vem sendo utilizado para 
dinamizar o processo de ensino e aprendizagem nos cursos a distância e 
também presenciais. Com isso, o uso dessas tecnologias vai além da ideia de 
diminuir a distância física entre os educadores e os educandos, o que, para 
Franco (2003) e Moore (1993), significa que essa concepção de distância 
educacional não está ligada apenas ao fator físico, geográfico, mas à visão da 
comunicação, interação e participação. Nessa ideia, Moran (2002) destaca 
que o advento das tecnologias de comunicação virtual vem alterando o 
conceito de presencialidade na educação. 

Segundo Pereira e outros (2011), a utilização de ambientes virtuais de 
aprendizagem, também conhecidos por “Sistemas de Gerenciamento de 
Cursos (Learning Management System)” vem se apresentando como uma 
nova ferramenta tecnológica que atende às inovações na educação. Para com-
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plementar, Dillenburg destaca que os ambientes virtuais de aprendizagem são: 
“[...] softwares desenvolvidos para o gerenciamento da aprendizagem via web a 
partir da Comunicação Mediada por Computador (CMC)” (2011, p. 971). 

Os ambientes virtuais de aprendizagem, segundo alguns autores 
como Sarmento e outros (2011), Barbosa (2005) e Castro Filho e outros 
(2005) compreendem a integração de um conjunto de tecnologias digitais 
que possibilita a construção de um ambiente ou software educativo no qual 
é possível promover a informação em conhecimento aos seus integrantes 
de forma individual ou coletiva. Dessa forma, o AVA pode ser, segundo 
Dillenburg e Teixeira, reproduzido como uma “[...] sala de aula presencial 
física para o meio on-line” usando “tecnologias adequadas para propiciar aos 
aprendizes novas ferramentas que facilitem a aprendizagem” (2011, p.971). 

Para Franco citado por Sarmento (2011) os ambientes incorporam 
ferramentas da web, como o correio eletrônico, os fóruns, as salas de 
discussão ou também denominadas de chat e outras ferramentas de envio 
de arquivos e avaliação das atividades e participações dos integrantes, por 
meio de relatórios e gerenciamentos.  

No entanto, Sarmento e outros (2011) relatam que o mais importante 
em um ambiente virtual de aprendizagem é a facilidade do uso das 
ferramentas tecnológicas. Ou seja, o ambiente precisa desenvolver padrões 
de usabilidade que, segundo o autor, compreendem o grau de facilidade em 
que o sistema possibilita a interação do usuário com as ferramentas e as 
interações com os demais usuários. 

De maneira geral, o que se tem discutido sobre a usabilidade de 
ambientes virtuais compreende as estruturas, processos e resultados. Essas 
caracterizações, segundo Laguardia, referem-se às “[...] condições em que a 
aprendizagem se realiza, nos modos pelos quais os estudantes são capazes 
de interagir e o alcance dos objetivos e metas propostas” (2007, p.520). 

Complementando essa ideia de usabilidade, Silva Filho e outros (2008) 
destacam a norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) ISO 9241, que estabelece um padrão de requisitos em que o sistema 
interativo apresente um contexto de operação para que as atividades 
executadas no ambiente possam ser eficazes, eficientes e agradáveis. Dentre 
os requisitos exigidos destacam-se, segundo o autor, a adaptabilidade, 
a condução, o controle e a homogeneidade/coerência das ferramentas 
apresentadas pelo ambiente virtual. 



338

BRITO, Lélis Maia de 
GIUBERTI JÚNIOR, José Renato

Nesse sentido, o que se discute é a importância do papel das tecno-
logias da informação e comunicação associadas aos ambientes virtuais 
de aprendizagem no processo de ensino e aprendizagem. É preciso que as 
ferramentas tecnológicas possam oferecer um conjunto de funcionalidades 
que auxiliam o educador e o educando a promover as interações por meio 
desse ambiente. Além dessa interação, tem-se discutido de que maneira os 
processos de ensino e aprendizagem ocorrem nesses ambientes e quais são os 
tipos de aprendizagem e os canais utilizados em ambientes de aprendizagem 
que facilitem o ensino e a aprendizagem dos usuários.

3 ENSINO E APRENDIZAGEM EM AVA

No AVA, há a utilização de novas práticas pedagógicas visando a 
minimizar as limitações de tempo e espaço entre os atores educacionais, 
professor e aluno. Entre as ações que visam a discutir e aprimorar o 
papel da tecnologia no ambiente educacional destaca-se a Aprendizagem 
Colaborativa Mediada por Computador (Computer Supported Collaborative 
Learning - CSCL), que tem por objetivo criar novas ferramentas que auxiliam 
no desenvolvimento do ensino e aprendizagem. 

Para Cristovão e Nobre “[...] a verdadeira função do aparato educacional 
não é a de ensinar, mas sim, a de criar condições de aprendizagem” (2011, 
p.153). Dessa forma, Motta e Gava (2011) apontam que esse ambiente 
educativo “[...] contribui sobremaneira para o desenvolvimento dos novos 
processos cognitivos” (2011, p. 217). 

Os estilos de aprendizagem podem ser considerados como maneiras 
de se obter conhecimentos. Belhot define os estilos de aprendizagem como 
um processo no qual o aluno, de forma distinta e habitual, associa diversas 
informações, “[...] habilidades e atitudes através do estudo ou da experiência” 
(2005, p. 9). Assim, em função dessa diferenciação, entre alunos, é preciso 
compreender de que forma e por qual meio ou ferramentas o processo de ensino 
e aprendizagem valorizará essa forma de desenvolvimento do conhecimento. 

Nesse sentido, Fernandes (2011) destaca que, em cursos na modalidade 
presencial, o processo de ensino e aprendizagem concentra-se na apresentação 
dos conteúdos de forma expositiva por meio de uma infraestrutura de sala 
de aula com quadros, cadeiras e a presença do professor. 
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Nesse sistema, é possível observar a relação entre dois agentes do 
processo: o professor e o aluno, os quais promovem as inter-relações de 
forma síncrona. Por outro lado, segundo Moran (2013a), o ensino a distância 
também promove o processo de ensino e aprendizagem, no entanto, a 
infraestrutura e as inter-relações entre os agentes são diferenciadas. 

Nessa modalidade de ensino, a sala de aula é virtual (ambiente virtual 
de aprendizagem) e as inter-relações ocorrem de forma assíncrona entre 
os principais agentes do processo de ensino e aprendizagem, que são os 
professores, os tutores e os alunos. 

De forma complementar, Fernandes (2011) e Bolzan (2013) discutem 
sobre as diferenciações entre esses dois estilos de aprendizagem destacando 
as práticas pedagógicas presenciais (aulas expositivas e absorção passiva 
do conhecimento) e a distância (aulas interativas e absorção ativa do 
conhecimento) e as respectivas implicações tecnológicas, tais como 
os recursos audiovisuais e as ferramentas dos ambientes virtuais de 
aprendizagem (fóruns, chat e wiki). 

Portanto, segundo Moran (2013b), o processo de ensino e aprendizagem 
em um modelo presencial “[...] se flexibiliza com o virtual e aumenta a 
utilização de ambientes de aprendizagem com atividades de discussão 
individuais e em grupo”  enquanto a educação a distância, em outra via, 
“se conecta mais, utiliza mais os mesmos ambientes virtuais para acesso à 
informação e para compartilhamento de discussões e experiências” (2013b). 

Nessa perspectiva de ensino e aprendizagem na educação presencial e 
a distância, Reis (2011) a partir dos estudos de Paulo Freire, Skinner, Rogers, 
Piaget, Bruer e Vygotsky definem algumas abordagens sobre aprendizagem, 
tais como a abordagem tradicional, a comportamentalista, a humanista, a 
cognitivista e a sociocultural.

Para esses autores, a abordagem tradicional “[...] é caracterizada pela 
concepção da educação como um produto, a partir de ideias selecionadas e 
organizadas, logicamente” (2011, p. 69).  Na abordagem comportamentalista 
(Skinner), o “[...] ensinar consiste num arranjo de contingência de reforço no 
qual os estudantes aprendem e é de responsabilidade do professor assegurar 
a aquisição do comportamento” (2011, p. 72). . Além disso, nessa concepção, 
“[...] o professor tem a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema 
de ensino e aprendizagem de forma que o desempenho do aluno seja 
maximizado, levando em consideração fatores como economia de tempo, 
esforços e custos” (2011, p. 72).
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Para a abordagem humanista (Rogers), “[...] o professor, em si, transmite 
o conteúdo e dá a assistência, ou seja, facilita a aprendizagem. Nesse tipo, 
o aluno é o responsável pelas formas de controle da sua aprendizagem as 
quais são desenvolvidas a partir das suas próprias experiências” (2011, p. 
73). Na abordagem cognitivista, Piaget e Bruer, a “[...] ênfase se dá por meio 
de processos cognitivos e na investigação científica, separada dos problemas 
sociais contemporâneos e predominantemente interacionistas” (2011, p. 75).

Complementando, Reis citando os estudos de Vygostky, os quais 
explicam que:

[...] a formação se dá numa relação dialética entre o 
sujeito e a sociedade a seu redor no sentido de que o 
homem modifica o ambiente e o ambiente modifica 
o homem, ou seja, há a experiência pessoalmente 
significativa nesse processo de aprendizagem,

Por fim, a abordagem sociocultural explica que “[...] o homem cria a 
cultura na medida em que, integrando-se nas condições do seu contexto 
de vida, reflete sobre ela e dá respostas aos desafios que encontra, ou seja, o 
homem é o sujeito da educação” (REIS, 2011, p. 77).

Portanto, o que se discute é que o acesso e a utilização das ferramentas 
tecnológicas, por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, permitem 
que alunos e professores desenvolvam um processo de ensino e aprendizagem 
capaz de abranger qualquer dimensão de aprendizagem do aluno, seja 
no modelo a distância seja no presencial. Assim, segundo Reis “[...] uma 
ferramenta tecnológica se torna não somente um mediador passivo, pois 
é também um instrumento para um diálogo ativo entre o indivíduo e seu 
ambiente” (2011, p. 79). . Dessa forma, insere-se nessa discussão a utilização 
de ferramentas tecnológicas que permitem a interação e a construção do 
conhecimento entre os alunos e os professores. 

Nesse sentido, Cristovão e Nobre esclarecem que há basicamente 
duas vertentes sobre a utilização desses tipos de tecnologias na educação. 
A primeira delas compreende utilizações instrucionistas que, segundo os 
autores, “[...] são aquelas que privilegiam a apresentação das informações 
para o aluno ou uma interação do tipo instrução, na qual o aluno responde 
às questões propostas, tendo ou não a sua resposta qualificada” (2011, p. 
127). A segunda, utilização construcionista, permite a “[...] abertura para 
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o aluno experimentar, simular, brincar, construir a partir de um ambiente 
compatível com tais ações e num contexto preparado para tal” (2011, p. 127). 

Levando em consideração a classificação da ferramenta tecnológica 
e o ambiente virtual ou software educativo, há algumas classificações. As 
principais classificações são apresentadas no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 - Principais classificações de softwares educativos (Parte 1)

Classificação Descrição

Apresentação
Exibe informações previamente estabelecidas ou 
então escolhidas pelo apresentador e limita, ao 
usuário, apenas visualizar o conteúdo.

Consulta

Permite a consulta das informações por meio de 
buscas diretas por palavras chaves, na qual o aprendiz 
interage, diretamente, com o software mantendo o 
controle do que é apresentado.

Pergunta/
Resposta

Permite ao usuário analisar as perguntas sucessivas das 
respostas sobre determinado tema.

Tutor inteligente
Permite identificar os passos do aprendiz construindo 
um modelo personalizado, a partir do histórico de 
acesso do usuário.

Construção
Permite a construção de algo pela exploração 
autodirigida, ou mesmo sugerida pelo mediador, quer 
seja o professor ou o próprio software educativo.

Jogo
Disponibiliza aspectos lúdicos que fazem o aluno 
envolver-se de tal forma a aumentar muito a sua 
motivação.

Simulação
Permite criar, ficticiamente, a realidade ou o 
imaginário.

Micromundo
Permite ao aprendiz construir a partir de um pequeno 
conjunto de primitivas, uma representação mais 
completa do domínio.
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Quadro 1 - Principais classificações de softwares educativos (Parte 2)

Classificação Descrição

Programação

Permite construir programas representados por 
comandos escritos, ou na forma visual, que podem ser 
modificados, testados, pelo aprendiz quantas vezes 
forem necessárias.

Comunicação
Ambientes que permitem e facilitam a interação entre 
seres humanos ou entre humanos e robôs.

Cooperação
Permitem a construção cooperativa, de, por exemplo, 
um texto ou uma apresentação.

Fonte: Adaptado de Cristovão e Nobre (2011)

É importante destacar que os ambientes virtuais de aprendizagem 
podem apresentar algumas ou todas as classificações de software educativo, 
de acordo com os tipos ou utilizações das ferramentas tecnológicas 
desse. De maneira geral, os ambientes virtuais dispõem de ferramentas 
instrucionistas e construcionistas e são classificados de acordo com suas 
funcionalidades, basicamente, em softwares educativos do tipo perguntas e 
respostas, comunicação e cooperação (ex: Moodle).

4 AMBIENTE DE ENSINO: PVANET

O ambiente virtual de aprendizagem, nomeado pela equipe idealizadora 
como PVANet, visa a promover o processo de ensino e aprendizagem 
cooperativo e colaborativo, mediado por computador nas disciplinas de 
graduação e pós-graduação nas modalidades presenciais e a distância da 
Universidade Federal de Viçosa-MG.

Seu nome foi originado da fusão das palavras pavilhão de aulas (PVA) 
e rede de internet (Net). Sua denominação, portanto, remete à ideia de 
extensão das salas de aulas presenciais existentes na UFV, para o ambiente 
virtual de aprendizagem. 
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O PVANet foi desenvolvido a partir de uma pesquisa em nível de 
mestrado do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da UFV. A pesquisa (ARQUETE, 2003) teve por objetivo apoiar 
o processo ensino e aprendizagem da disciplina Cibernética de Processos 
Bioquímicos do curso de Engenharia de Alimentos. Desenvolvido em 
linguagem PHP (Personal Home Page), conta com diversas ferramentas que 
o torna dinâmico, interativo e de fácil utilização.

Disponibilizado para toda a comunidade universitária da UFV em 
2004, o AVA apresenta ferramentas e interface que possibilitam a inclusão 
de conteúdos, nos mais diferentes formatos (textos, apresentações narradas, 
vídeos, animações e simulações, interação aluno-professor síncrona e 
assíncrona, e acompanhamento do processo de aprendizado, via avaliações) 
e on-line. As informações são exibidas aos seus usuários por meio das 
interfaces predefinidas de cada ferramenta.

Nesse sentido, apresenta-se abaixo um quadro com as principais 
ferramentas desse ambiente e respectivas utilizações e classificações.

Quadro 2 - Utilizações e classificações das ferramentas do ambiente PVANet 
(Parte 1)

Ferramentas Descrição da Ferramenta Utilizações
Classificações 

Softwares 
Educativos

Chat

Possibilita a interação 
(síncrona) entre 
professores, tutores e 
alunos por meio de uma 
sala virtual.

Instrucionista Comunicação

Fórum

Possibilita a apresentação 
de um tema central para 
discussão (assíncrona) 
entre professores, tutores 
e alunos.

Instrucionista Comunicação
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Quadro 2 - Utilizações e classificações das ferramentas do ambiente PVANet 
(Parte 2)

Ferramentas Descrição da Ferramenta Utilizações
Classificações 

Softwares 
Educativos

Perguntas e 
Respostas

Possibilita a apresentação 
de perguntas e as 
respectivas respostas por 
professores, tutores e 
alunos. Pode ser utilizada, 
também, como um 
glossário.

Instrucionista
Pergunta/
Resposta

Sistema 
e-mail

Possibilita a troca de 
mensagens (envio de 
arquivos e gerenciamento 
das informações) entre 
professores, tutores e 
alunos. É possível formar 
grupos de e-mails e 
constatar se a mensagem 
foi recebida.

Instrucionista Comunicação

Entrega de 
trabalhos

Possibilita o envio de 
arquivos (em diversos 
formatos: editores de 
texto, de apresentações 
ou planilhas eletrônicas, 
entre outros) através do 
ambiente.

Instrucionista
Pergunta/
Resposta

Sistema de 
avaliação 
online

Possibilita a realização de 
atividade (com questões 
discursivas e objetivas) 
on-line.

Instrucionista
Pergunta/
Resposta
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Quadro 2 - Utilizações e classificações das ferramentas do ambiente PVANet 
(Parte 3)

Ferramentas
Descrição da 
Ferramenta

Utilizações
Classificações 
Softwares 
Educativos

Edição 
compartilhada 
de arquivo

Possibilita 
compartilhar 
e editar textos 
redigidos pelos 
usuários.

Construcionista Cooperação

Fonte: Elaborado pelos autores

Observa-se que o PVANet apresenta ferramentas instrucionistas e 
construcionistas. Segundo Cristovão e Nobre op. cit., a disponibilização desses 
dois tipos de ferramentas visa, por um lado, a criar um ambiente no qual a 
apresentação das informações ao usuário seja facilitada (padrões de usabilidade); 
e, de outro, promove atividades de simulação e construção. Além disso, essas 
utilizações e classificações do ambiente têm possibilitado aos professores criar 
novas metodologias de ensino que envolvam os diferentes tipos de aprendizagens 
dos alunos, em cursos presenciais ou a distância. Abaixo, são apresentadas 
algumas imagens das páginas de acesso do ambiente.

Figura 1 - Página de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem PVANet

Fonte: CEAD (2012a)
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A Figura 1 apresenta a página inicial de acesso ao ambiente. Nessa 
página inicial, o usuário poderá acessar o PVANet4, por meio de matrícula 
e senha, utilizando softwares de navegação, como o Mozilla Firefox, o 
internet Explorer e outros similares. Além da identificação, a página inicial 
apresenta alguns tópicos de orientação ao usuário, tais como o “esqueci a 
senha”, o “alterar a senha”, “o cadastro de disciplinas” pelo professor, o vídeo 
institucional do ambiente, o manual de apoio ao usuário e o contato direto 
com o suporte tecnológico do ambiente por meio do “fale conosco”. Além 
da comunidade universitária da UFV, o AVA possibilita, também, cadastrar 
usuários externos ao ambiente.  

Na Figura 2, apresenta-se a página inicial de um aluno e respectivas 
disciplinas. Na Figura 2, é possível observar as disciplinas em que o aluno 
está matriculado, as notícias publicadas pelos professores, a agenda de 
atividades e o sistema de e-mail e requisitos básicos para que seja possível 
acessar o ambiente virtual em um computador.

Figura 2 - Página de inicial de disciplinas no PVANet

Fonte: CEAD (2012a)

4 Endereço eletrônico: https://www2.cead.ufv.br/sistemas/pvanet/geral/login.php
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Para exemplificar as principais ferramentas do PVANet, foi utilizada a 
disciplina Ambientação em Educação a Distância (CDA001) do curso Técnico 
em Agropecuária na modalidade a distância. Ao acessar a disciplina escolhida, 
CDA001, a seguinte página inicial poderá ser visualizada (Figura 3).

Figura 3 - Página inicial da disciplina Ambientação em  Educação a Distância no 
PVANet

Fonte: CEAD (2012a)

A Figura 3 apresenta algumas das principais ferramentas do sistema. 
No “menu principal”, há um conjunto de ícones de acesso rápido: é possível 
acessar algumas ferramentas de gerenciamento do sistema, tais como 
a apresentação da disciplina, as ferramentas de controle, os usuários on-
line, o meu espaço, as sugestões, a ajuda, a página inicial e o sistema de 
e-mail. Sendo este, um sistema de envio de mensagens eletrônicas próprio 
do ambiente que visa a facilitar a troca de mensagens entre os usuários, o 
envio de arquivos e a formação de grupos.
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No espaço “notícias”, o aluno poderá visualizar os principais avisos 
publicados pelo professor. O espaço serve como meio de atualizar o aluno 
sobre os principais acontecimentos na disciplina. Logo abaixo das notícias, 
há os “módulos”: Ambiente de Estudo, Polo – Belo Horizonte e Polo – Boa 
Esperança. Esses módulos são gerenciados pelo professor, de acordo com a 
organização da disciplina. Em cada módulo, é possível inserir as ferramentas 
do ambiente conforme o planejamento pedagógico da disciplina.

Ainda de acordo com a Figura 3, em “gerenciamento”, é possível 
inserir, editar ou excluir os módulos e as ferramentas, como o fórum, o 
chat, perguntas e respostas, envio de trabalhos, avaliação online e edição 
compartilhada de arquivo. O fórum é uma ferramenta de comunicação 
assíncrona (não simultânea) que tem por objetivo promover o debate sobre 
determinado tema. Já o chat é um meio de comunicação síncrona por 
promover a comunicação simultânea entre os participantes. Em ambas as 
ferramentas, o objetivo é discutir sobre determinado tema, além de dar 
apoio ao aluno sobre os conteúdos estudados. 

De forma complementar, é importante destacar que o ambiente 
virtual de aprendizagem PVANet é utilizado como ambiente de ensino 
na modalidade presencial e a distância. De acordo com o seu Sistema de 
Gerenciamento, é utilizado por 3.267 disciplinas, sendo 155 na modalidade 
à distância, incluindo outros dois campi (Florestal e Rio Paranaíba). Ao 
todo, são, aproximadamente, 16.258 estudantes, dos quais 1.258 de cursos a 
distância, e 1.100 professores que utilizam o ambiente de ensino. Dentre  os 
cursos oferecidos por meio do PVANet na modalidade a distância, destacam-
se: três cursos de aperfeiçoamento (curso básico de linux, programação em 
linguagem fortran e visualização científica por meio de linguagem NCL); 
dois cursos de licenciatura (Matemática e História); três cursos técnicos 
(Agropecuária, Informática e Hospedagem) e oito cursos de especialização.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ferramentas disponíveis no ambiente PVANet envolvem diversas 
utilizações que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem. 
Observou-se que essas ferramentas são utilizadas, basicamente, na visão 
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instrucionista, ou seja, tem por objetivo apresentar um conjunto de 
informações ou de instruir o aluno para determinada ação. Além disso, esse 
ambiente, em função das ferramentas, pode ser classificado como software 
educativo, predominantemente, do tipo comunicação (chat, fórum e e-mail), 
pergunta e resposta (pergunta/resposta, entrega de trabalhos e avaliação 
online) e cooperação (edição compartilhada de arquivo). 

As principais ferramentas utilizadas no PVANet são semelhantes àquelas 
disponíveis nos demais AVAs  - como o Moodle. Seu uso vem promovendo 
a interação entre o professor e o aluno, entre a tecnologia e a informação. 
Na disciplina em questão, as principais ferramentas envolvidas no processo 
de ensino e aprendizagem foram apenas do tipo instrucionista. Dentre elas 
destacam-se o fórum, o chat, a entrega de trabalhos e a avaliação online. 

Dessa forma, de acordo com as pesquisas discutidas ao longo do trabalho, 
é preciso que o AVA continue ampliando suas ações com o objetivo de promover 
o processo de ensino e aprendizagem por meio de ferramentas instrucionistas 
e também construcionistas.  No entanto, observou-se que uma das limitações 
do ambiente virtual em questão (PVANet) foi a disponibilidade de ferramentas 
que possibilitam ao usuário experimentar, construir e simular ações. Embora 
uma ferramenta (edição compartilhada de arquivos) disponível no ambiente 
– não utilizada no desenvolvimento da disciplina estudada - apresente essa 
classificação, a ferramenta limita-se à edição de textos. Dessa forma, ressalta-
se que é preciso ampliar o conjunto de ferramentas construcionistas visando 
a dar condições de se efetivar a aprendizagem do aluno.

Apesar do conjunto de ferramentas disponíveis e da ampla utilização 
desse ambiente virtual no ensino presencial e a distância, ainda é incipiente o 
número de pesquisas sobre sua importância, qualidade e usabilidade. Para tanto, 
sugere-se como pesquisa futura compreender a facilidade e a qualidade dessas 
ferramentas analisando como elas são utilizadas, em quais tipos de atividades e 
o quanto elas podem influenciar no processo de ensino e aprendizagem.
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RESUMO

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação (TI) pode ser 
considerado a mola propulsora do processo de transformação contem-
porâneo. Comparando a era que estamos vivenciando hoje com a era 
da Revolução Industrial, verifica-se uma invenção tecnológica que está 
impulsionando os rumos socioeconômico-culturais da humanidade: tal 
como a máquina a vapor no passado, o desenvolvimento das TI’s no 
presente. O procedimento metodológico partiu de um levantamento 
bibliográfico que pudesse embasar a utilização da plataforma Moodle na 
educação presencial, e descrever como esta pode auxiliar na construção de 
uma nova metodologia para a educação por meio do uso da Tecnologia da 
Informação, proporcionando significativos benefícios para o processo de 
ensino e aprendizagem e redução de custos no ambiente escolar. Antes da 
elaboração do presente trabalho a plataforma Moodle foi utilizada para dar 
suporte à distancia aos alunos de um curso presencial, funcionando como 
uma extensão deste.
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ABSTRACT

The development of information technology (ICTs) can be considered the 
driving force of the contemporary process of transformation. Comparing the 
era we are experiencing today with the era of the Industrial Revolution, a 
technological invention can be seen as  driving directions to the socio-economic 
and cultural course of humanity, such as the steam machine in the past,  the 
development of IT in the present. Comparing the era we are experiencing 
today with the era of the Industrial Revolution, there is a technological 
invention that is driving the direction of socio-economic-cultural humanity 
as the steam engine in the past, is the development of IT’s in the present. 
The methodological procedure started from  literature review that could 
support the use of Moodle in classroom education, and to describe how it 
could aid in the construction of a new methodology for education through 
the use of information technology, providing significant benefits to the process 
of teaching and learning and reducing costs in the school environment. Prior 
to the drafting of the present work, the platform Moodle was used to support 
distance students in a classroom course, functioning as an extension of it.

Keywords: education, Information Technology, Moodle.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das TI’s, cuja infraestrutura chave é a internet, 
está alterando significativamente os processos de geração e divulgação dos 
conhecimentos e das informações. A internet põe à disposição de todo e 
qualquer usuário uma enorme quantidade de informações. A internet não 
restringe o acesso de ninguém e de nenhum grupo. As informações ficam 
livres, possibilitando uma distribuição de ideias. Pode-se considerar um espaço 
de interação, facilitador da troca de saberes, que movimenta um processo 
ininterrupto de inovação e aplicação de conhecimentos e informações.

Verifica-se que a internet favorece a proliferação de informações 
levando à formação e ao desenvolvimento de uma nova sociedade em que 
ocorre a troca coletiva de saberes. A base dessa nova sociedade está na 
capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente os conhecimentos 
e as informações. Pode-se dizer então que essas características influenciam 
muito a estrutura atual na educação. A revolução das TI’s modifica a forma de 
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desenvolvimento mundial, adequando as instituições e organizações a uma 
nova estrutura. As escolas, na forma como estão estruturadas, não atendem mais 
às necessidades da sociedade. Por isto, sofre os impactos das transformações 
geradas pela tecnologia de informações bem como de novas exigências 
socioeconômicas. Observa-se que essas mudanças não são somente estruturais, 
são também culturais e afetam todos os integrantes do meio educacional.

A concepção de que as novas tecnologias devem reformular a metodologia 
educacional atual leva a buscar de que maneira deve-se pensar e agir para 
entender e compreender essa nova estrutura, estrutura esta aberta, complexa 
e sem hierarquias. Apreender as novas formas de raciocínio, de organização e 
representação do pensamento não é tarefa fácil. As inadequações dos modelos 
existentes de transmissão do conhecimento, processos pedagógicos dificultam 
em muito a aplicação de uma nova estrutura na educação.

Os novos processos de utilização da TI no meio educacional vão impactar 
a maneira como os alunos, as comunidades e a sociedade veem a educação.  
Essas transformações sociais e tecnológicas modificam os modelos tradicionais 
de ensino/aprendizagem enfraquecem as clássicas instituições escolares no 
cumprimento de suas antigas funções de propagação do conhecimento e dos 
valores sociais e modificam, inclusive, a identidade sociocultural.

2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Várias denominações são utilizadas para identificar o período que 
se vivência relação à Tecnologia da  Informação. Entre elas as Revoluções 
Microeletrônica, das Tecnologias da Informação, Digital, Virtual, Informacional 
etc. Esta variedade de nomes consegue mostrar a amplitude e complexidade que 
ocorre em relação  às questões oriundas da Tecnologia da Informação.

O conceito de TI é muito discutido na atualidade. Para alguns autores, 
significa processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de 
software, informática ou o conjunto de hardware e software. Já outros autores 
consideram que os aspectos humanos, administrativos e organizacionais 
devem fazer parte do conceito.

Na visão de Teixeira tecnologia da informação são: “[...] recursos 
computacionais (hardware, software e serviços relacionados) que provêm 
serviços de comunicação, processamento e armazenamento de dados” (2004, 
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p. 23). Para o autor, a TI engloba todas as formas de tecnologia utilizadas para 
criar, armazenar, trocar e usar informação em suas várias formas (dados, voz, 
imagens estáticas e em movimento).

Henderson e Venkatraman (1993) foram os primeiros a separarem 
Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação. Para eles, Tecnologia 
de Informação refere-se apenas aos aspectos técnicos, enquanto Sistemas de 
Informação referem-se ao fluxo de trabalho, pessoas e informações envolvidas.

Para Rezende a TI resume-se ao “[...] conjunto dos recursos tecnológicos 
e computacionais para a guarda de dados, geração e uso da informação e de 
conhecimentos” (2002, p. 43). Para esse autor, a informática se transforma em 
Tecnologia da Informação quando se integram modernos recursos tecnológicos. 
Sua base se encontra nos componentes: hardware e seus dispositivos e 
periféricos; software e seus recursos; sistemas de telecomunicações; e gestão 
de dados e informações. Nota-se o caráter limitado deste conceito.

Nessa pesquisa, optou-se por adotar o conceito mais amplo de TI, que 
inclui sistemas de informação, telecomunicações, recursos multimídia, 
hardware e software, automação ou outras formas utilizadas para forne-
cimento de dados, informações e conhecimento. Considera-se também 
relevante adotar os aspectos humanos, administrativos e organizacionais 
que fazem parte dos processos.

3 MUDANÇAS PROVOCADAS PELA TI NA EDUCAÇÃO

Observa-se que as mudanças socioeconômicas e culturais provocadas 
pela TI levaram a grandes mudanças nos alicerces da Educação, exigindo 
transformações na estrutura e nos elementos da educação escolar.

Demo prevê que:
A teleducação - educação à distância será o futuro da 
educação e desenvolve uma crítica à visão reducionista 
sobre o ensino à distância, de algumas iniciativas 
nessa modalidade de educação. A teleducação 
veio para questionar a ligação por demais fácil e 
exageradamente facilitada entre educar e ver televisão, 
aprender e mexer no computador, informar e formar 
(Demo, 2008, p. 10).
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Demo (2008), também, questiona alguns efeitos das novas mídias, tais 
como: dificuldades de estabelecer parâmetros mais equitativos de acesso, 
manipulação de públicos vulneráveis, sobretudo de crianças, falsificações 
ainda subliminares, manobras manipulativas crescentes e sofisticadas e, 
em particular, a desinformação manejada habilmente pela informação 
truncada. Sugere, para fazer frente a tudo isso, uma teleducação que supere 
o simples repasse de informações, ou seja, uma educação que confira ao 
aluno o esforço árduo da aprendizagem reconstrutiva e, ao professor, a 
necessidade de reconstrução de conhecimento próprio.

Uma mudança significativa que ocorreu, advinda da TI, na educação, 
foi a interatividade. Silva conceitua interatividade como “[...] uma 
comunicação baseada na troca, na participação, na bidirecionalidade 
e na multiplicidade de conexões” (SILVA, 2006, p. 164),  facilitada, 
principalmente, pelas novas tecnologias da informática. 

Para o autor acima citado existem perspectivas que podem contribuir 
para inventar um novo modelo de educação, um modelo que encare 
efetivamente o desafio das novas tecnologias interativas. Propõe, entre outras, 
alterações na prática docente e formas para dinamizar a “comunicação 
interativa” na sala de aula, seja presencial, seja a distância. 

Segundo Silva
[...] as mudanças que estão ocorrendo advindas da 
Tecnologia da Informação possibilitam uma nova 
educação, uma educação para a era das relações, 
especialmente dinamizada pelas tecnologias da 
informação e comunicação. A autora compara 
o mundo escolar ao novo mundo virtual e faz 
críticas às práticas escolares vigentes. Mostra então 
como o ambiente hipertextual, o ciberespaço, vem 
promovendo mudanças nas formas de comunicação 
e nos processos de construção de conhecimentos 
através de uma nova concepção de currículo escolar, 
currículo escolar em rede, e de um novo perfil para 
o professor, o arquiteto cognitivo e dinamizador da 
inteligência coletiva (SILVA, 2006, p. 167).

Vários autores, em inúmeros artigos, discutem mudanças que estão 
ocorrendo advindas da TI. Alguns autores possuem posições otimistas, chegam 
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a acreditar que a aplicação da tecnologia em ambiente escolar pode promover a 
tão sonhada transformação da Educação. Propõem mudanças a serem feitas na 
escola para que esta possa se adequar à nova estrutura tecnológica. 

Isto sugere novas experiências em relação ao ensino e aprendizagem, 
novas metodologias, novo currículo, nova forma de gestão escolar, novo 
papel para o professor e para o aluno. Silva (2006), Morin (2000) e Paes 
(2006) são alguns representantes desse grupo. Há outros que são pessimistas, 
apesar de perceberem que a penetração dos computadores conectados 
em rede na sociedade e na educação é irreversível. Eles centralizam suas 
críticas nos perigos da “tecnificação” do ser humano, no uso massificante da 
tecnologia ou discutem a problemática da exclusão digital. Kramer (2002) 
e Cox & Assis-Peterson (2007) são alguns dos representantes desse grupo.

Como ponto único, os autores mostram uma grande preocupação com 
a atual situação  em que se encontra a educação brasileira, especialmente no 
que se refere à qualidade dos sistemas de ensino. Devido às dificuldades e 
carências na educação brasileira, são imperativas as propostas de mudanças. 
A internet e todas as outras tecnologias da informação e comunicação 
aparecem, então, no cenário educacional associadas à ideia de mudanças.

4 CONSTRUÇÕES DO CONHECIMENTO NO MUNDO 
VIRTUAL

Para Castells (1996) existem dois aspectos básicos que caracterizam o 
uso da TI no  método educacional atualmente adotado: a ênfase nos processos 
educacionais, apesar da inovação contínua das tecnologias e o fato de o 
conhecimento e a informação serem  considerados a matéria prima fundamental.

Enquanto a informação e o conhecimento foram 
sempre, por definição, elementos essenciais em alguns 
processos do descobrimento científico e da mudança 
técnica, este é o primeiro momento da história no 
qual o novo conhecimento é aplicado principalmente 
aos processos de geração e ao processamento do 
conhecimento e da informação (Castells, 1996 p. 11).
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Para  este autor,  os processos educacionais advindos da TI interferem 
nas ações humanas e, consequentemente, influenciam toda a cultura da 
sociedade. As novas tecnologias da informação se desenvolvem visando 
a possibilitar, difundir, ou transformar tais processos e têm uma relação 
direta com o raciocínio humano, que passa a ser considerada uma fonte de 
riqueza e poder na nova sociedade.

Torna-se relevante a relação estabelecida entre a informação, suas 
formas de processamento, formas de armazenamento, formas de codificação 
e até mesmo os próprios processos educacionais para caracterizar a nova 
metodologia da educação. O que hoje presenciamos, na visão de Chaves 
(1999), não é uma alteração no modo de aprendizado, que continua sendo 
por interação entre aluno e professor, mas alterações no modo como essa 
interação acontece: do presencial para o virtual.

A revolução das TI’s gera rupturas e provoca inúmeras transformações 
que estão gerando um novo sistema educacional, o da Sociedade em Rede 
(CASTELLS, 1999).

Na sociedade atual, convivemos com redes elétricas, de 
telecomunicações, de transportes, de educação, financeiras, hospitalares, 
de computadores etc., mostrando o papel das tecnologias como elemento 
impulsionador da estrutura de rede na nova sociedade, batizada por Chaves 
como Sociedade em Rede.

A revolução da tecnologia da informação e a 
reestruturação do capitalismo introduziram uma 
nova forma de sociedade, a sociedade em rede. 
Essa sociedade é caracterizada pela globalização 
das atividades econômicas decisivas do ponto de 
vista estratégico; por sua forma de organização 
em redes; pela flexibilidade e instabilidade no 
emprego e a individualização da mão de obra. Por 
uma cultura de virtualidade real construída a partir 
de um sistema de mídia onipresente, interligado 
e altamente diversificado. E pela transformação 
das bases materiais da vida, o tempo e o espaço, 
mediante a criação de um espaço de fluxos e de um 
tempo intemporal como expressões das atividades e 
elites dominantes (Chaves, 1999 p. 121).
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Rede, no entender de Castells é: “[...] um conjunto de nós inter-
conectados” (1999 p. 566), e nó é: “[...] o ponto no qual uma curva se 
entrecorta” (1999a p. 498). A configuração da rede é flexível, aberta, com 
possibilidades ilimitadas de expansão pela incorporação de novos nós e é, 
relativamente, não hierarquizada. 

As redes definem as posições de indivíduos, empresas e instituições 
em um novo tipo de sociedade, o que leva a uma nova forma de propagação 
do conhecimento. Tal estrutura modifica a operação e os resultados dos 
processos educacionais, interfere nas formas de poder e transforma a 
cultura e a experiência humana.

No que diz respeito à nova metodologia educacional da Sociedade 
em Rede, esta se caracteriza por ser global, informacional e altamente 
abrangente, o que leva os agentes educacionais (escolas, faculdades, cursos) 
à busca cada vez maior de participação. A participação derivada do aumento 
de abrangência na nova metodologia educacional depende, basicamente, 
da capacidade desses agentes educacionais de gerar, processar e aplicar 
eficientemente a produção do conhecimento.

Podendo funcionar 24 horas por dia em tempo real, atuando de forma 
global em mercados educacionais integrados, a nova metodologia da educação 
amplia o setor de serviços causando drásticas transformações na forma 
tradicional de construção do conhecimento. A forma de trabalho tradicional 
e a estrutura da escola tradicional também são afetadas devido ao fenômeno 
da ampliação das atividades, novos cursos, novas unidades educacionais e 
nova forma de construção do conhecimento (CHAVES, 1999).

Os processos educacionais e culturais na Sociedade em Rede, conforme 
narrado por Castells, propõe que as novas tecnologias da informação e 
comunicação criem a “[...] cultura da virtualidade real” (1999, p.17), cujo 
desenvolvimento tomou corpo após a década de 1990, com o surgimento da 
comunicação mediada por computadores.

[...] o que é historicamente específico ao novo sistema 
educacional organizado pela integração eletrônica 
ao novo sistema de comunicação, do tipográfico 
ao sensorial, não é a indução à realidade virtual, 
mas a construção da virtualidade real. (...) Todas 
as realidades são comunicadas por intermédio de 
símbolos. De certo modo, toda realidade é percebida 
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de maneira virtual. Então, o que é um sistema de 
educação que (...) gera virtualidade real? É um sistema 
em que a própria realidade (ou seja, a experiência 
simbólica/material das pessoas) é inteiramente 
captada, totalmente imersa em uma composição 
de imagens virtuais no mundo do faz de conta, na 
qual as aparências não apenas se encontram na tela 
comunicadora da experiência, mas se transformam 
na experiência (Castells, 1999a, p.395).

A nova metodologia da educação virtual muda tanto os processos 
de criação quanto os processos de aquisição do conhecimento. As formas 
antigas utilizadas para ensinar e aprender, as formas dos relacionamentos 
humanos e até mesmo os processos de socialização tomam novos contornos 
diante das mudanças provocadas pelas novas tecnologias da informação 
onde modificam-se os comportamentos criam-se novos valores que 
influenciam as diversas visões de mundo. 

As análises de Castells (1999a) mostram que o aparato tecnológico se 
baseia nos processos socioeconômicos e culturais de uma nova sociedade 
ligada em Rede. As mutações em tais processos afetam também os homens, 
pois o homem pode ser considerado um ser que constrói o conhecimento e 
todas as transformações que atingem a sociedade.

Consideram-se, no momento atual, que o conhecimento e a informação 
são fontes de produtividade e competitividade na nova metodologia 
educacional. Para Chaves, conhecimento e informação são assim definidos:

Conhecimento: um conjunto de declarações 
organizadas sobre fatos e idéias, apresentando um 
julgamento ponderado ou resultado experimental 
que é transmitido a outros por intermédio de algum 
meio de comunicação, de alguma forma sistemática. 
Assim, diferencio conhecimento de notícias e 
entretenimento. (...) Informação são dados que foram 
organizados e comunicados (Chaves, 1999, p. 134).

A construção do conhecimento na nova metodologia da educação está 
profundamente inserida na cultura; cultura e processamento de símbolos 
estão favorecendo o processo educacional de uma sociedade ligada em 
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rede. Necessário se faz então que as instituições educacionais possuam uma 
força de trabalho altamente qualificada, criativa e autônoma. Profissionais 
capacitados são os responsáveis para que as instituições educacionais 
consigam atingir seu potencial na construção do conhecimento. Desse 
modo, a capacidade mental de construção do conhecimento no mundo 
virtual está verdadeiramente vinculada à educação e à formação, pois só 
interessam às organizações aquelas pessoas que mantêm a informação e 
geram o conhecimento. (CHAVES, 1999)

A construção do conhecimento no mundo virtual foi especialmente 
intensificada com o desenvolvimento das tecnologias digitais e das redes de 
computadores. Essas tecnologias possibilitaram a compactação de todos os 
tipos de mensagens (som, imagem e dados). Além disso, as novas tecnologias 
ligadas à internet conectam pessoas a outras pessoas, não somente para 
troca de informações como também para a construção de conhecimentos.

O acesso fácil e rápido a qualquer informação e conhecimento 
veiculado na rede dá ao usuário a possibilidade de buscar a informação e 
conhecimento desejado de que ele necessite. Ele também pode colocar suas 
ideias e suas teorias a um público e estar, assim, aberto a receber críticas 
ou contribuições. Ele também pode interagir por meio de comunidades 
virtuais, discutindo conjuntamente temas do seu interesse, ou pode receber 
orientação personalizada de um especialista sobre o assunto que desejar.

A falta de controle, característica dessa forma de construção do 
conhecimento, realizada por meio de computadores pode parecer um 
caos na medida em que qualquer pessoa com acesso à tecnologia tem uma 
imensidão de informações a seu dispor. Sobre isto, cita Castells: “[...] na 
atual conjuntura, há pouco espaço para os não-iniciados em computadores, 
para grupos que consomem menos e para os territórios não atualizados com 
a comunicação”. (CASTELLS, 1999).

Diferenças existentes na construção do conhecimento com uso da 
nova metodologia virtual podem acontecer entre os alunos devido ao nível 
cultural e educacional destes. A informação sobre o que procurar na rede, 
e o conhecimento sobre como utilizar o conhecimento encontrado serão 
essenciais para um uso efetivamente proveitoso.

[...] o mundo da multimídia será habitado por duas 
populações essencialmente distintas: a interagente 
e a receptora da interação, ou seja, aqueles capazes 
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de selecionar seus circuitos multidirecionais de 
comunicação e os que recebem um número restrito 
de opções pré-empacotadas (CHAVES, 1999, p. 133).

A ausência de controle da rede pode ocasionar ao aluno a necessidade 
de cuidar tanto do excesso de informações como da qualidade dessas. Como 
tudo pode ser veiculado na rede, muitas vezes não se tem controle sobre a 
qualidade da informação. Outras vezes, levamos algum tempo para achar 
a informação de que verdadeiramente precisamos. O excesso e a qualidade 
da informação são, portanto, alguns dos novos problemas enfrentados pelo 
homem atual (CHAVES, 1999).

Castells mostra o quanto a capacidade de criar, dividir e aplicar os 
conhecimentos e as informações é fundamental na metodologia da educação. 
Isso confirma a necessidade de uma força de trabalho altamente qualificada 
para fazer frente à competitividade global. As redes de computadores 
estão facilitando o processo de geração, divulgação e armazenamento 
do conhecimento, assim como auxiliando o processo de construção de 
conhecimentos, cuja renovação é imensa, devido ao ciclo ininterrupto de 
criação e aplicação dos conhecimentos. Isso propicia transformações que 
influenciam diretamente na educação e, consequentemente à quantidade de 
informações, da constante renovação dos conhecimentos, da necessidade 
de preparar seus alunos para viverem essa nova realidade, entre outras 
questões, inclusive as que dizem respeito à sua nova função social.

5 APRENDIZAGEM NO MUNDO VIRTUAL

A análise da aprendizagem no mundo virtual é bastante complexa: 
aprendizagem diz respeito ao processo de construção de significados a 
partir de referências sociais. Não existe uma essência que possa ser atribuída 
à aprendizagem, pois toda forma de aprender é construída socialmente 
em contextos históricos específicos. Esse processo de construção tem por 
base a cultura de um período e de um lugar, os conhecimentos científicos 
que por ali circulam e as inúmeras instituições sociais que se encontram 
envolvidas; entre elas: o Estado, a Igreja, a família, o trabalho assim como as 
relações de poder por elas estabelecidas. Nesse contexto social, indivíduos 
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e grupos processam as informações produzindo um significado próprio e 
particular para eles: a aprendizagem (CHAVES, 1999).

Os modos tradicionais da aprendizagem vêm sendo influenciados 
pelas mudanças sociais e tecnológicas, bem como pelo enfraquecimento 
das principais âncoras que os grupos sociais encontravam para seus 
projetos de construção de identidade. As instituições, como Estado, nação, 
Igreja e família, estão sendo profundamente transformadas pela revolução 
das tecnologias da informação. Se essas instituições, que serviam de base 
para a aprendizagem, transformam-se; então, também se transformam as 
redes de significados que definiam esses grupos (CHAVES, 1999).

As referências e experiências humanas, advindas de um mundo 
globalizado, propiciam novos movimentos de produção que possuem 
significados coletivos. Novos e antigos modos de construção da 
aprendizagem coletiva convivem hoje na nova sociedade.

Castells (1999) reconhece que existe uma resistência de aceitação 
dessa nova situação e vê que esta resistência ocorre como um recurso usado 
por inúmeros movimentos sociais que possuem intensidades diferentes 
visando à sobrevivência ao processo de globalização, à reestruturação do 
capitalismo, à formação de redes organizacionais, à cultura da virtualidade 
real e à tecnologia a serviço da educação, presentes na atual sociedade.

Tem-se ainda que reconhecer que as novas tecnologias da informação 
acarretam a perda de alguns postos de trabalho criam outros e transformam 
a maioria das ocupações. Ocorre, atualmente, uma grande diversificação de 
atividades, além do surgimento de um conjunto de conexões entre diferentes 
atividades que tornam obsoletas diversas categorias profissionais.

A reestruturação em rede das instituições educacionais, possibilitada 
pela tecnologia da informação e estimulada pela concorrência global, faz 
com que a força de trabalho ganhe mobilidade.

[...] quanto mais o processo de globalização 
econômica se aprofunda, mais a interpenetração 
das redes educacionais se expande através das 
fronteiras, e mais próximos ficam os elos entre 
aprendizagem da força de trabalho em diferentes 
países com e de proteção social, mas cada vez menos 
distinta em termos de qualificações especializadas e 
tecnologia (CASTELLS, 1999 p. 260).
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Essa nova metodologia da educação, cuja representação principal é a 
sala de aula virtual, funcionando em “escolas virtuais”, traz às nações novas 
formas de aprendizagem. O que se observa é que algumas modalidades 
educacionais, até então vistas como alternativas, agora se tornam comuns, 
a saber: cursos rápidos, cursos em finais de semana e o curso sem horário 
especifico. Hoje, a tendência é de diminuição do período de aula, assim 
como a disponibilidade de acesso à aula 24 horas dia.

O modelo predominante de educação na nova economia baseada na 
informação, na visão de Castells, possui duas vertentes: a primeira, uma força 
de trabalho permanente de professores que atuam com base na informação 
e, a segunda, uma força de trabalho disponível de professores que pode ser 
contratada ou demitida, dependendo da demanda do número de alunos. 
Além disso, a instituição educacional virtual permite a terceirização, bem 
como a subcontratação visando à execução do trabalho em uma adaptação 
flexível às condições do mercado.

6 MOODLE: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Segundo Silva, Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), Learning 
Management System (LMS) ou Sistema de Gestão de Aprendizagem são: 
“[...] softwares que, disponibilizados na internet, agregam ferramentas para 
criação, tutoria e gestão de atividades que normalmente se apresentam na 
forma de cursos” (2011 p. 18). Esses geram um ponto de encontro onde alunos e 
professores podem interagir por meio de ferramentas síncronas e assíncronas, 
compartilhar informações e disponibilizar conteúdos de diferentes formatos.

Há diversos AVAs disponíveis no mercado, uns pagos e outros 
gratuitos: Sakai, Blackboard, Amadeus, Moodle, Claroline, Docebo, Omeka 
e Atutor. O Moodle possui diversos adeptos espalhados pelo mundo. Seu 
código fonte é aberto e qualquer pessoa pode configurar esse Sistema de 
Gestão de Aprendizagem e adaptar a suas necessidades sem nenhum custo. 
Além disso, há uma poderosa comunidade que corrige erros no software, 
disponibiliza atualizações, realiza traduções em diversas línguas e presta 
suporte por meio do fórum no site Oficial Moodle.org. Por ser intuitivo e 
de fácil navegação, o Moodle está sendo utilizado no meio corporativo, em 
instituições de ensino e organizações não governamentais, permitindo a 
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interação entre os participantes e proporcionando um ambiente motivador 
de ensino e aprendizagem.

Os ambientes virtuais de aprendizagem propiciam o que Valente (2011) 
traduz em “estar junto virtual”, condicionado pelas intensas interações. 
Segundo Valente:

O advento da internet criou meios para que 
essas interações sejam intensas, permitindo o 
acompanhamento do aluno e a criação de condições 
para o professor ’estar junto’, ao lado do aluno, 
vivenciando e auxiliando-o a resolver seus problemas, 
porém virtualmente (VALENTE, 2011, p. 30).

7 UMA EXPERIÊNCIA COM A PLATAFORMA MOODLE 
NA EDUCAÇÃO PRESENCIAL

Iniciei minha experiência com o Moodle, no ano de 2010, por não 
conformar-me com os processos educacionais, sobretudo com o processo de 
ensino e aprendizagem que estava alicerçado numa abordagem tecnicista.

Efetuei uma busca pela internet por algo que facilitasse meu trabalho 
como docente e mudasse significativamente a forma de ensinar e aprender. 
Encontrei o site ninehub.com, que fornecia, de forma gratuita, a plataforma 
Moodle já instalada, cabendo ao docente/administrador criar as salas 
virtuais, realizar o gerenciamento dos cursos e usuários. Inicialmente, 
não sabia o que era ao certo, nem os impactos que o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem poderia trazer para meus alunos. Após aplicar o método de 
tentativa e erro, aos poucos, fui conhecendo a plataforma e suas possíveis 
possibilidades no processo de ensino e aprendizagem.

Em três anos de utilização e aplicação do Moodle na educação presencial, 
foram obtidos muitos benefícios como automatização de processos, redução 
de custo de impressão, maior interação entre aluno-aluno e professor-aluno, 
autonomia no processo de ensino e aprendizagem, recuperação facilitada de 
trabalhos e notas de alunos, bem como de maior facilidade de armazenamento, 
centralização de conteúdo e disponibilidade de material de diversos tipos 24 
horas por dia, sete dias por semana. Além disso, as ferramentas síncronas 
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e assíncronas de comunicação facilitaram o diálogo entre os envolvidos 
e permitiram que os alunos obtivessem respostas com menor tempo de 
espera. Também se observou a possibilidade de contribuição mútua, troca 
de informações e geração de conteúdo diversificado e atraente. Nesta nova 
metodologia, o professor não é o detentor do saber; qualquer um participante 
pode contribuir: alunos e professores podem ensinar e aprender.

Nesse contexto, a carga horária das disciplinas ministradas se manteve, 
visto que as disciplinas das quais fui docente eram presenciais. Portanto, 
a modalidade não poderia ser classificada a distância, muito menos 
semipresencial. A aplicação do Moodle na educação presencial proporcionou 
uma nova escola, sempre aberta e disponível, um ponto de encontro além 
da sala de aula física com efetiva comunicação, múltiplas ferramentas e 
conteúdos. Uma nova forma de aprender e ensinar estava sendo concebida 
em meio ao marasmo da sala de aula convencional, em que alunos esperam 
professores dizerem o que fazer.

Utilizei a plataforma Moodle na educação presencial no Ensino 
Fundamental e profissionalizante público e no ensino superior e em 
programas de pós-graduação privados, sempre de forma independente em 
minhas disciplinas. Constatou-se, durante esses três anos, grande resistência 
por parte das escolas públicas e privadas por onde atuei. O novo assusta, 
entretanto é extremamente necessário, haja vista a nova sociedade em Rede, 
descrita por Castells (1999, p. 120) frente ao modelo engessado atual.

Os alunos, em seus diversos níveis de ensino, não tiveram dificuldades 
em realizar suas inscrições e utilizar a plataforma Moodle, também não houve 
resistência e aceitaram, gradativamente e de forma natural, a nova metodologia.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se, nesse estudo, a necessidade da ruptura dos paradigmas 
clássicos da educação e o surgimento de outros que os substituam, permitindo 
que enxerguemos o mundo de outra forma. Olhar para a Educação não mais 
com certezas, mas com um olhar critico, desconsiderando a tendência de 
exercer um pensamento redutor e uma visão distorcida da realidade.

Reduzir a ação do professor e dos alunos apenas à consideração e 
consecução de fatores racionais, dentro de um contexto cartesiano, não faz 
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mais sentido. Não se pode mais restringir a sala de aula apenas a um local, 
geralmente quadrado ou retangular, onde professores e alunos se encontram 
com a finalidade de ensinar e aprender um determinado conteúdo.

Os processos educacionais advindos da TI interferem nas ações 
tradicionais humanas e, consequentemente, influenciam a cultura social. 
As novas tecnologias da informação foram desenvolvidas para possibilitar, 
difundir, ou transformar os processos educacionais tradicionais.

Os AVAs e, dentre eles, a plataforma MOODLE, pelas características – ser 
global, abrangente e pleno de recursos – estão se transformando, a cada dia, 
numa ferramenta de grande utilidade dentro do conceito da nova metodologia 
educacional. E, por se tratar de um produto das novas tecnologias, adaptam-se, 
estrutural e operacionalmente, com mais rapidez às necessidades do usuário.

Surge uma nova metodologia da educação, surge à sala de aula virtual, 
funcionando em “escolas virtuais” tendendo a uma aprendizagem dentro e 
além da escola física, assim como a disponibilidade de acesso à aula 24 horas 
dia. A força de trabalho que impulsiona essa nova metodologia é formada por 
professores que atuam com base na informação.
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RESUMO

Esta pesquisa, de natureza qualitativa e do tipo bibliográfica, objetivou 
identificar a origem e a representação do dos termo termos “Nativo” e 
“Imigrante Digital”, que se tornaram comuns em pesquisas nas áreas 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s). O problema de 
investigação, motivador deste estudo, surge da afirmação de Prensky (2001) 
quanto aos usuários internautas, dividindo-os em duas categorias: Nativos 
ou Imigrantes Digitais, uma vez que, com o avanço das tecnologias da 
informação e o aumento do uso das Redes Sociais Digitais (RSD) em diversos 
âmbitos, o número de usuários internautas tem aumentado a cada dia. A 
partir desta consideração, perguntamos: “Como se apresenta na prática o 
conceito de Nativo e Imigrante Digital, desenvolvido por Prensky (2001), 
quando relacionado aos usuários que frequentam as RSD? O estudo analisa 
conceitualmente as Redes Sociais e as RSD e discute algumas questões 
levantadas pela pesquisa bibliográfica. 
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Digitais, identidade.
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ABSTRACT

This research, from a qualitative and literature review type, aimed at 
identifying the origin and representation of the terms “Native” and “Digital 
Immigrant” that have become common in research in the areas of ICTs. The 
research problem, motivating this study, arises from Prensky’s assertion 
(2001) about internet users, dividing them into two categories: Natives or 
Digital Immigrants, since with the advancement of information technology 
and the increased use of Digital Social Networks (DSN) in different spaces, 
the number of internet users has increased every day. From this account we 
asked: “How is the concept of Native and Digital Immigrants , developed by 
Prensky (2001), shown in practice when applied to users who join the DSN? 
The study conceptually examines Social Networks and the DSN and discusses 
some issues raised by the literature review.

Keywords: Digital Social Networks, Digital Natives, Digital Immigrants, 
identity.

1 INTRODUÇÃO 

O número de usuários internautas, sejam eles Nativos, sejam ou 
Imigrantes Digitais, tem, proporcionalmente, aumentado na medida em 
que ocorrem o avanço das tecnologias da informação e o aumento do uso 
das Redes Sociais Digitais (RSD) em diversos âmbitos como educação, 
organizações com ou sem fins lucrativos, governamentais ou entretenimento.

Os termos Imigrantes ou Nativos Digitais, cunhados por Prensky 
(2001), foram utilizados para descrever duas gerações de indivíduos. A 
primeira geração, de Imigrantes Digitais, é constituída por indivíduos 
que nasceram antes da potencialização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s) e da internet, em uma época em que a pesquisa era 
feita em bibliotecas, enciclopédias e não em sites de busca como o Google. 
A segunda, que Prensky (2001) denominou de Nativos Digitais, é formada 
pelos que não conseguem imaginar o mundo sem ela, e que, quando vieram 
ao mundo, tecnologias como o computador, celular e internet já faziam 
parte da realidade global. 
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Partindo dessas considerações, questionamos: “Como se apresenta o real 
conceito de Nativo e Imigrante Digital dos usuários que frequentam as RSD?”. 

Segundo o dicionário Aurélio, da Língua Portuguesa, a palavra Real, 
tomada como um adjetivo, significa: “Que tem existência verdadeira, e 
não imaginária: a vida real” (1986). Já esta essa palavra, sendo considerada 
sintaticamente como um substantivo, ou seja, uma palavra que nomeia 
algo, tem como significado: “Aquilo que existe efetivamente, que não é 
fictício; realidade”. Quando buscamos compreender o conceito de Nativos 
e Imigrantes Digitais na prática, efetivamente, temos o objetivo de destacar 
que o conceito criado por Prensky (2001) não se confirma na realidade. Isso 
porque, de acordo com o referido autor, apenas os Nativos Digitais tem têm 
facilidade de utilizar as tecnologias.

É importante destacar que Prensky (2001) elaborou o conceito de Nativos 
e Imigrantes Digitais baseando-se no surgimento da Web 2.0. Esta versão da 
internet era muito mais acessível, dinâmica e interativa que a Web 1.0. 

Nesta fase, que correspondia ao início da década de 90 do século passado, 
os Nativos Digitais estavam nascendo, ou seja, eles vieram ao mundo num 
período em que a sociedade se deparava com mudanças extremas em suas 
estruturas e em que a tecnologia começava a evoluir de modo vertiginoso. 
Dessa forma, estes esses indivíduos que nasceram no início da década 
de 90 conceberam a realidade de maneira diferente da dos que nasceram 
anteriormente a esta essa fase de transição. Os Imigrantes acompanharam 
essa mudança e tiveram que se adaptar a essa nova fase digital e virtual.

Porém, a realidade pode ir de encontro às considerações de Prensky. Isso 
porque a vivência, muitas vezes, dá, ao Imigrante Digital, características que 
Prensky atribuiu ao Nativo, ao passo que um indivíduo nascido em 1990 pode 
não ter tido um contato suficiente com as tecnologias para ter a experiência e o 
dinamismo característico característicos dos Nativos, como aponta Prensky. 

Considera-se como hipótese, neste artigo, que o conceito de Nativo 
e Imigrante Digital, idealizado por Marc Prensky em sua obra “Nativos 
Digitais, Imigrantes Digitais” (2001), foi banalizado e reduzido a uma 
questão de faixa etária. O que se percebe é que idealizou-se que os Nativos são 
aqueles indivíduos nascidos após 1992 e os Imigrantes Digitais, os nascidos 
anteriormente a esta data. Porém, acredita-se que os indivíduos Imigrantes 
Digitais podem possuir características como “Vivência e Convivência em 
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Redes”, “Experiência/maturidade” e “navegabilidade/conectividade”, que os 
diferiria difeririam dos Nativos Digitais, levantando-se a hipótese de que a 
diferença entre Nativos e Imigrantes Digitais não estaria relacionada à faixa 
etária e ao ano de nascimento, e sim ao contato direto com as TIC’s.

Essa reflexão se faz pertinente a partir de uma pesquisa realizada por nós 
com 160 participantes. Por meio dessa pesquisa, observamos que o conceito 
de Prensky (2001), de Imigrantes e Nativos Digitais, pode ter sofrido uma 
banalização no meio acadêmico. Isso porque surgem novos documentos 
científicos trazendo os mesmos conceitos construídos no início do século 21. 

Acreditamos, também, que alguns termos tecnológicos, utilizados em 
bibliografias ou na própria internet, caem em desuso com mais frequência 
que termos empregados em outras áreas acadêmicas, uma vez que a 
tecnologia evolui mais rápido que a sociedade.

A pesquisa a à qual nos referimos teve como objetivo identificar se 
a conceituação de Prensky (2001), “Nativo” e “Imigrante Digital”, são é 
confirmados confirmada na realidade. Além disso, também se objetivou 
pesquisar se tais conceitos se tornaram comuns em pesquisas nas áreas das 
TIC’s. A metodologia utilizada no desenvolvimento desse deste estudo está 
ancorada numa abordagem qualitativa de pesquisa. 

Considerando os conceitos dos termos Redes Sociais e Redes Sociais 
Digitais-RS, termos cunhados por Prensky (2001), elaboramos um questionário 
com o objetivo de conhecer o perfil dos usuários que acessam/utilizam as 
RSD e, posteriormente, confirmar se os conceitos elaborados por ele, há mais 
de dez anos, ainda são irrefutáveis. Os questionários foram direcionados a 
alunos de quatro instituições de ensino superior do Espírito Santo. 

Obtivemos um retorno de cento e sessenta respondentes com diferentes 
perfis e conhecimentos tecnológicos. 

2 REDES SOCIAIS DIGITAIS (RDS)

Sob o ponto de vista conceitual, o termo Redes é abordado e discutido desde 
a Antiguidade Clássica e é atualmente agregado para designar as relações que se 
criam no Ciberespaço. Maffesoli (1998) enfatiza o termo “redes”, referindo-se à 
agregação social dos indivíduos com uma metáfora de tribos, união de pessoas, 
à forma sociável como as pessoas se comportam em um grupo. 
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Maffesoli (1998), ainda, ressalta uma característica evidente nessa 
sociabilidade quando afirma que, dentro de um grupo particular, vários de 
seus membros participam de diversas tribos que se retroalimentam. Esse 
entrelaçamento é uma característica da formação de uma agregação social. 

Porém, a expressão “Redes Sociais” foi usada inicialmente por Barnes, 
apresentada pela primeira vez em uma comunicação datada do ano de 1953 
e publicada em 1954. Tal expressão foi utilizada para descrever como noções 
de igualdade de classes eram utilizadas e de que forma indivíduos usavam 
laços pessoais de parentesco e amizade numa localidade da Noruega. O 
autor se inspirou nas ideias de Radcliffe-Brown (1940) que já falava sobre 
estrutura social como uma rede de relações (BARNES, 1987, p. 160-164).

Para Recuero (2009) e Castells (1999) as redes sociais são definidas 
como conjunto de nós interconectados, como estruturas abertas, que são 
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. 

Quando se pensa em rede, em nós, somos remetidos à ideia do 
Rizoma, de Deleuze; Guattari (1995), que afirmam que a principal 
característica do rizoma é conectar pontos: Um rizoma é feito de platôs 
que se comunicam uns com os outros por meio de microfendas, como 
num cérebro. Os platôs têm toda multiplicidade conectável com outras 
hastes subterrâneas superficiais de maneira a formar e estender um rizoma 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 32-33).

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) 
é o novo meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial de computadores. O termo 
especifica não apenas a infraestrutura material 
da comunicação digital, mas também o universo 
oceânico de informações que ela abriga, assim 
como os seres humanos que navegam e alimentam 
esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, 
especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 
de pensamento e de valores que se desenvolvem 
juntamente como o crescimento do ciberespaço 
(LEVY, 2000, p. 17).   
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2.1 DENTIDADES E IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS NAS 
REDES SOCIAIS DIGITAIS: A PERCEPÇÃO DE GRANDES 
TEÓRICOS

Para Bauman (2005), conceituar identidade é ir além da determinação 
do senso comum. O autor relata que tal conceituação possa ser um “beco 
sem saída”, já que compara a Identidade às características dos líquidos. 
Bauman, então, utiliza o termo Liquidez para caracterizar a fluidez líquida, 
característica da incerteza existente neste momento atual. Bauman enfatiza 
que: “[…] os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma 
com facilidade” (2005), assim como as identidades atualmente não se 
mantém mantêm intactas ou acabadas. 

Os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e 
estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-
la e qualquer tentativa de ‘solidificar’ o que se tornou 
líquido por meio de uma política de identidade 
levaria inevitavelmente o pensamento crítico a um 
beco sem saída (BAUMAN, 2005, p. 12)

Pierre Lévy caracteriza a identidade, identificação, atributos e sig-
nificados que vivem e se relacionam em espaços de significação, como 
“mundos de significação” (2000, p. 129). Pode-se dizer que nestes nesses 
espaços de significação, a identidade foi atualizada por meio da nova 
era digital, na internet e na sociabilidade de um mundo virtual, onde se 
encontra um “eu” múltiplo. 

Maffesoli (1998) escreve que as múltiplas identidades se consolidam em 
torno de novos símbolos, imagens e objetos, que se tornam potencializadores 
de uma nova forma de convívio social. E, nessas relações sociais mantidas 
nessa nova estrutura organizacional, há uma tendência dos de os indivíduos 
em reagruparem-se em torno de identidades primárias: religiosas, étnicas, 
territoriais, nacionais (CASTELLS, 1999, p.23).

Para Castells (1999), a própria disponibilidade da internet criou uma 
“cultura da virtualidade real”, uma vez que agrupa praticamente todas 
as informações que se quer encontrar. Isso é possível porque as formas 
de comunicação, condição básica das relações sociais, estão, atualmente, 
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baseadas em uma rede digitalizada, que oferece múltiplas possibilidades 
de comunicação e que é capaz de conter, de maneira nunca antes vista, 
todas as expressões culturais.

Pelo fato da de a internet possuir usabilidade crescente por parte de 
milhões de indivíduos que conectam e se relacionam, é necessário indagar 
como estes indivíduos se “[...] transportam” para esta essa nova tecnologia 
os diversos papéis identitários do “eu”, seja no aspecto profissional, nos 
momentos de lazer, na conversa com “amigos virtuais” (SOBRENOME, 
ano) ou seja, ainda, com desconhecidos por uso de softwares de diversos 
gêneros e espécies. Enfim, de que modo as redes vêm a alterar a identidade 
dos sujeitos? O que impulsiona este esse crescente número de identidades 
é a usabilidade da internet. Isto quem afirma é Jean Baudrillard (1999) que 
relata a internet como um espaço de liberdade e de descoberta. Com isso, a 
aproximação entre vida real e vida virtual, explicada por Pierre Lévy (1996), 
apresenta o virtual não como oposição do real, mas sim oposto ao conceito 
de atual.  Dessa forma, o real se assemelha ao possível e o atual em nada se 
assemelha ao real, mas sim outorga uma resposta a este. 

Contudo, quando se fala nos indivíduos que possuem perfis em sites 
de relacionamento na internet e das múltiplas identidades que estes podem 
assumir, considera-se, inicialmente, a conceituação de Prensky (2001) sobre 
“Nativos Digitais” e “Imigrantes Digitais”. Dessa forma, podem-se pode-se 
indagar como estes usuários se identificam. 

Portanto, observa-se que a as identidade identidades dos sujeitos, de 
acordo com os teóricos pesquisados, está estão em constante mutação e se 
identificam umas com as outras em ambientes virtuais a partir de uma rede 
de interesses. Por se tratar de um ambiente virtual, muitas pessoas chegam 
até a não assumirem suas reais identidades, assumindo características virtuais 
totalmente diferentes. Pode-se destacar, aqui, a criação de perfis falsos, os 
chamados fake’s que são, muitas vezes, criados com o intuito da de a pessoa 
não se expor, outras pessoas, (NÂO ENTENDI) ou simplesmente adquirir 
uma personalidade que, na vida real, não poderia ser possível assumir.
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2.2 NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS NAS REDES 
SOCIAIS DIGITAIS

Para Prensky (2001), os Nativos Digitais convivem diariamente com 
computadores, videogames, música digital, celulares de última geração. Não 
se preocupam com a leitura de manuais de instrução, atrevem-se a descobrir 
por si o funcionamento da tecnologia, têm habilidades para usar as tecnologias 
virtuais e uma característica: a tecnofilia (sentem atração por tudo que for 
associado às novas tecnologias). Os nativos digitais perceberam a evolução 
tecnológica, estando esta integrada ao seu desenvolvimento psicossocial.

Já os Imigrantes Digitais, indivíduos que nasceram num período 
“analógico”, acostumados com papel, livros, jornais impressos, característica 
esta que Prensky (2001) conceitua como “Sotaque dos Imigrantes Digitais” - 
terão sempre que se adaptar ao ambiente tecnológico atual.  

Prensky (2001) salienta que, embora muitos Imigrantes Digitais se 
sintam fascinados pelas novas tecnologias e, consequentemente, se adaptem a 
algumas ou a todas elas, nunca pensarão nem agirão verdadeiramente como 
os Nativos Digitais. O autor afirma que os Imigrantes Digitais aprendem uma 
nova linguagem para se adaptar ao ambiente, mas como todos os imigrantes, 
sempre permanecem com seu “sotaque” original. 

3 METODOLOGIA

A pesquisa objetivou analisar como se apresenta o conceito, a vivência 
e o comportamento dos Nativos e Imigrantes Digitais usuários das RDS e 
foi desenvolvida a partir de uma pesquisa exploratória. Os questionários 
foram direcionados a alunos do Centro Universitário São Camilo – Espírito 
Santo, dos cursos de Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas; do Instituto Federal do Espírito Santo, nos cursos de Pós-
Graduação em Informática na Educação, Educação Profissional e Tecnológica 
e Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos; da Faculdade Pitágoras Campus Guarapari 
no curso de Pedagogia e; Universidade Estadual Norte Fluminense, sendo 
que nesta também participaram professores do programa stricto sensu em 
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Cognição e Linguagem; além da lista de contatos do próprio pesquisador, 
nas redes sociais Facebook, Twitter e Google+.

Para a aplicação do questionário foi utilizado o serviço Google Drive5. 11 
Composto por 15 perguntas, o questionário se divide em duas partes: sendo 
que a primeira buscou identificar o perfil do grupo participante e contato/
uso com a tecnologia e a segunda parte visou a analisar a assiduidade 
dos usuários frente ao uso das RSD, a fim de identificar o perfil em que 
o entrevistado possa se enquadrar: Nativo ou Imigrante Digital, conceitos 
estes apresentados em formato resumido na introdução do questionário. 

Obtivemos um retorno de cento e sessenta respondentes com diferentes 
perfis e conhecimentos tecnológicos. 

4 RESULTADOS 

No que diz respeito à faixa etária dos participantes, temos um 
percentual de 26% de respondentes entre 20 a e 24 anos; 25% entre 25 a e 29 
anos, o que representa 51% do número total de respondentes. Ou seja, mais 
da metade possui idade variante entre 20 a e 29 anos. A faixa etária era de 30 
aos 39 anos representam representa 22% dos participantes. O somatório dos 
participantes acima dos 40 anos totaliza 17% dos pesquisados. É necessário 
destacar que um número significativo de pessoas acima dos cinquenta anos 
participou da entrevista, totalizando 5% dos participantes.

Sobre onde os participantes utilizam o computador, independente 
independentemente da finalidade, 96% deles afirmaram que o fazem em 
sua na própria residência. Já o trabalho está em na segunda opção mais 
utilizada pelos respondentes, opção registrada por 129 participantes 
ou 81% do grupo. Na terceira opção mais acessada estão às escolas/
faculdades, representando 39% ou 63 pessoas do total de 160 respondentes. 
É importante frisar que nesta pergunta, assim como nas demais que 
 

5 Enquete utilizando o serviço Google Drive. Disponível em: <https://docs.google.com/
spreadsheet/ccc?key=0AhAPPGSc7KtddGF4dEFtcEFaSjRFS1ZjU3dwendHYkE#gid=0>; 
Acesso em: 26/11/2012.
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ultrapassam a totalidade 100% nos resultados, já que os respondentes 
poderiam marcar uma ou várias opções fornecida no questionário.

Em relação às horas diárias em que os pesquisados utilizam o 
computador, pode-se observar um resultado bem equilibrado a partir do 
uso acima de 4 horas.  Entre os intervalos de quatro até seis horas, com 
25 respostas; de seis até oito horas, com 28 respostas; de oito até 10 horas, 
com 35 respostas; de 10 até 12 horas, com 23 participações e acima de 12 
horas diárias foi à opção de 22 participantes. Quando perguntado sobre o 
quantitativo de horas conectadas à internet diariamente, foi constatado que 
20% dos pesquisados acessam por mais de 12 horas a internet. Outros 11% o 
fazem com mais de duas até 4 quatro , 12% de quatro até seis horas, 16% de 
seis até oito horas e 14% de oito até 10 horas diárias.

Quando perguntado sobre o quantitativo de horas diárias dedicadas 
ao uso das RSD, 20% afirmaram que utilizam até uma hora, 22% de uma 
até duas horas, 17% de duas a quatro horas, 13% de quatro a seis horas e 9% 
de seis até oito horas. O restante do quantitativo, 19%, utilizam mais de oito 
horas por dia. 

Quanto aos dispositivos de acesso à internet mais utilizados, destacam-
se, entre eles, notebooks ou netbooks como os mais utilizados pela maioria 
dos participantes, ou seja, 83% ou 132 participantes de um total de 160 
respondentes. Destaca-se, ainda, que 129 participantes escolheram a opção 
computadores desktop e um número expressivo de 90 participantes que 
acessam internet por meio de aparelhos celulares/smartphones.

Referente aos meios de comunicação utilizando as tecnologias da 
informação observa-se um destaque ao chat da RSD Facebook, opção 
assinalada por 139 ou 87% de do total dos pesquisados. O aplicativo MSN 
(Windows Live) atendeu a 127 ou 79% de 160 participantes. O terceiro 
meio de comunicação mais utilizado foi o Skype, mensageiro instantâneo 
que possibilita conversa com áudio e vídeo, totalizando 103 marcações 
ou 64%. Apenas quatro pesquisados não utilizam nenhum dos meios de 
comunicação. 

Os resultados a seguir pertencem à segunda parte da do questionário, 
onde em que serão apresentados os resultados referentes ao uso das RSD.

Ao serem questionados sobre quais RSD os entrevistados utilizam 
ou já utilizaram, constatou-se que apenas quatro usuários não tiveram 
contado com as Redes Socais. A RSD Facebook foi escolhida por 94% dos 
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entrevistados, seguido seguida por Orkut com 83%, Youtube com 82%, 
Google + com 56% e Twitter com 54% escolhido pelos pesquisados. 

Para o processo de criação de contas de usuários nas RSD, os entre-
vistados foram questionados sob sobre a utilização dos dados verdadeiros 
ao realizar um cadastro. Obtendo Obteve-se, assim, o número de 121 
participações ou 75% dos usuários utilizam os dados verdadeiros, apenas 
quatro ou 2% não utilizam as informações pertinentes e 35 entrevistados, 
totalizando 22%, os fazem fazem-nos “às vezes”.

Questionado se os pesquisados, em uma perspectiva de usuários de 
redes sociais, costumam deixar seus dados pessoais expostos de forma 
pública em geral, 70% ou 113 pesquisados informaram que não os fazem. 
Já 23% ou 27 pesquisados informaram que os fazem às vezes. Somente 6% 
ou 10 pesquisados realizam adotam essa prática.

Perguntado se os participantes costumam responder a usuários 
das RSD, que não conhecem, 58% dos pesquisados informaram que 
não possuem este costume; já 36% realizam esses contatos de acordo 
com a circunstância e apenas 5% respondem “sim” aos contatos que 
não conhecem. 

Os perfis falsos, criados nas RSD, são criados por 45 ou 28% dos 
participantes e 115 ou 71% nunca criaram fake em alguma Rede Social.

Entre as opções apresentadas sobre os interesses dos participantes 
nas RSD, observa-se, nos resultados, que entretenimento foi à primeira 
opção para 135 das 160 pessoas que participaram da pesquisa, ou seja, um 
representativo de 84% do valor totalizador. Em seguida, a opção trabalho 
foi acionada por 106 pessoas representando 66%, tão perto quanto para 
estudos como com a escolha de 98 pessoas, totalizando 61% dos partici-
pantes que, em sua maioria, marcaram mais de duas opções. 

Questionado se os usuários consideravam-se ativos nas RSD, 66% 
informaram que sim, 29% marcaram a opção não e 5% não souberam 
responder.

Por fim, quando perguntado como os usuários se consideram ao 
utilizar uma RSD, 53% ou 86 pesquisados marcaram a opção “Nativo 
Digital”, 27% ou 43 respondentes como Imigrante Digital e 19% não 
souberam responder.
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5 DISCUSSÃO

De acordo com os dados tabulados na segunda parte da pesquisa, 
a maior faixa etária dos participantes corresponde aos à dos Nativos 
Digitais, 98 pessoas, ou seja, 61,25% do total de entrevistados. O grupo 
de Imigrantes Digitais, ou seja, indivíduos com idade superior a 30 anos 
totalizam 62 pessoas, ou 38,75% do total. O público de pessoas acima de 
30 anos, que segundo os conceitos de Marc Prensky (2001), seriam con-
siderados atualmente como Imigrante Digital (por terem nascido antes da 
era tecnológica). 

É necessário ressaltar que existe um equilíbrio nas respostas referentes 
à faixa de horários em que os pesquisados utilizam o computador entre os 
somatórios dos intervalos acima de quatro horas até 10 horas de acessos 
diários.  55% Cinquenta e cinco por cento dos pesquisados fazem uso do 
computador, seja para trabalho, estudos, ou seja, lazer. 

Observando os resultados e cruzando as respostas obtidas, vemos que 
os usuários Nativos Digitais, ou seja, 61,25% do total permanecem conec-
tados à internet por uma média de 6,33 horas por dia. Já os Imigrantes, 
indivíduos com 30 anos ou mais, ou seja, 38,75% dos entrevistados 
permanecem por uma média de 6,8 horas diárias conectados. Isso significa 
que, apesar do de o número de Imigrantes ser menor, o tempo que 
permanecem na web é maior em comparação ao número de horas que os 
Nativos permanecem no meio eletrônico. 

Já com relação às RSD, percebeu-se que os Nativos Digitais passam 
mais tempo conectados à a elas que os Imigrantes. Os números apontam 
que os indivíduos com menos de 30 anos permanecem conectados às RSD 
por uma média de 4,14 horas diárias contra uma média de 2,96 horas diárias 
dos Imigrantes. Dessa forma, observa-se uma diferença significativa entre 
os dois grupos de usuários.

Observa-se, portanto, que, apesar das diferenças numéricas entre 
as duas respostas, constataram-se constatou-se que apenas os Imigrantes 
permanecem menos tempo conectados às RSD comparados aos Nativos, 
mas por um tempo maior na web. Dessa forma, ao contrário do que Prensky 
(2001) afirma, os Imigrantes entrevistados possuem contato semelhante ao 
dos Nativos Digitais com as tecnologias.
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Nas indagações referentes à disponibilização de informações pessoas 
nas RSD, 75,51% dos Nativos Digitais afirmaram que disponibilizam 
informações verdadeiras na internet, contra 75,80% dos Imigrantes Digitais. 
Percebe-se, assim, uma pequena diferença entre as respostas. Em ambos os 
grupos, houve um baixo percentual de indivíduos que afirma não utilizar 
informações verdadeiras nas RSD; 2,1% do grupo dos Nativos contra 3,2% 
do grupo dos Imigrantes Digitais. A opção, “Às vezes”, foi respondida por 
um percentual de 22,44% dos Nativos contra 20,96% dos Imigrantes. 

No entanto, cruzando com os resultados obtidos na pergunta “Em 
uma Rede Social Digital você tem a prática ou costume de deixar seus dados 
expostos para o público em geral?”, os Nativos Digitais que responderam “sim” 
totalizaram um percentual de 6,1% e os Imigrantes totalizaram um percentual 
de 6,4%. Os que responderam “às vezes” do grupo de Nativos totalizaram um 
percentual de 26,5%, número bastante expressivo frente aos 17,7% do grupo 
dos Imigrantes. A grande maioria de ambos os grupos respondeu “não”. 

Porém, outra diferença expressiva: 75,8% dos Imigrantes garantem 
não disponibilizarem seus dados nas RSD; já no grupo dos Nativos, 67,3% 
não disponibilizam suas informações à a todos os usuários das RSD. Pode 
haver várias explicações para tal diferença percentual, porém a averiguação 
de tal escolha fica como sugestão para uma pesquisa futura. Enfatiza-se que 
os dados nas RSD podem ser expostos a critério do usuário; ele pode expor 
apenas aos seus amigos ou para os amigos e para todos os usuários em geral. 

Ao analisar os resultados, percebe-se que eles vão de encontro à fala 
de Prensky (2001) já que o comportamento de ambos os grupos possuem 
possui pequenas diferenças e quase se equiparam em alguns aspectos. 

53% Cinquenta e três por cento dos usuários, quando utilizam uma 
RSD, dizem-se “Nativo Digital”, 27% como “Imigrante Digital” e 19% não 
souberam responder. 

Numa análise mais refinada, vemos, entre os entrevistados, separando-
os por grupos de Nativos e Imigrantes, que: dos 61,25% (98 pessoas) do total 
de entrevistados que possuem a faixa etária definida por Prensky  (2001) 
como sendo a dos Nativos Digitais, 61 indivíduos se consideram Nativos; 
19 indivíduos se consideram Imigrantes e 18 não souberam responder a à 
questão. Já o no grupo dos Imigrantes, 38,75% do total, ou 62 respondentes, 
25 pessoas se consideram Nativas, 24 se consideram Imigrantes Digitais e 13 
pessoas não souberam responder à questão. 
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Vale ressaltar que houve, inicialmente, uma explanação no cabeçalho 
do questionário sobre os conceitos criados por Prensky para apresentar aos 
entrevistados as ideias do autor. 

Ao contrário do que Prensky afirma, muitos dos entrevistados do 
grupo dos Imigrantes se consideraram Nativos, pois se identificaram com 
tal termo a partir das características do autor, o que igualmente aconteceu 
no grupo dos Nativos Digitais. Dessa forma, a identidade de cada um e em 
que grupo eles se enquadram dependerá depender-se-ão do que escolhem 
para si próprios, baseando-se principalmente em como se percebem frente 
às tecnologias – já que muitos não levaram em consideração a classificação 
etária proposta por Prensky.

6 ASPECTOS CONCLUSIVOS

Através Por meio dos conceitos abordados sobre Redes Sociais, percebe-
se que a evolução da sociedade e das TIC’s possibilitou o surgimento das 
RSD, permitindo, assim, uma maior comunicação e possibilitando a troca 
de dados e informações de um ou mais grupos sociais, sem necessariamente 
estarem em um mesmo local geográfico ou em um horário específico.

No entanto, os indivíduos usuários das RSD podem possuir diversas 
identidades nas redes. Isso porque a cultura virtual permite que o mesmo 
esses indivíduos possa possam adquirir quaisquer aspectos, características e 
comportamentos no ciberespaço. Desta forma, a identidade torna-se difícil de 
ser definida, pois os sujeitos se moldam de acordo com o interesse que possuem. 

Acredita-se que o conceito de Prensky (2001) não considera fatores como 
a vivência e convivência em rede e a classificação etária, que foi foram uma 
das considerações do autor sobre Nativos e Imigrantes Digitais. Deste modo, 
esses conceitos não podem ser considerados uma regra porque, na realidade, 
pode-se encontrar um Imigrante que se sai bem melhor na utilização das 
tecnologias e que possui uma maior vivência na web que um Nativo Digital.

Sendo assim, é notório que os conceitos criados por Marc Prensky no 
início do século XXI sobre os Nativos e Imigrantes Digitais não definem os 
indivíduos apenas por uma questão de faixa etária. Isto porque, a idade não 
é o único fator que apontará se um indivíduo frequenta ou não as RSD. 
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Desta forma, os usuários apresentam vivência e comportamento 
diferentes de quando os conceitos foram elaborados, utilizando já que 
utilizam por várias horas um ou mais equipamentos eletrônicos, conectados 
boa parte do dia em RSD, são cautelosos com relação a à disseminação da 
informação a qualquer público, restringentes a conversas com pessoas 
desconhecidas, conhecedores de termos técnicos sobre perfis falsos, 
inclusive com capacidade de criar um fake para diferentes fins.

Como sugestões para trabalhos futuros, um estudo mais aprofundado 
sobre a questão conceitual da vivência e comportamento desses indivíduos 
nas RSD permitiria envolver globalmente novos resultados e/ou constatar 
este estudo.
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RESUMO

Neste trabalho é abordado o uso de novas tecnologias de informação 
e comunicação, bem como outros equipamentos tecnológicos como apoio 
ao processo de aprendizagem dentro da sala de aula, como forma de o 
professor enriquecer a aula, fomentar a interação professor-aluno e aluno-
aluno, e adequar as práticas de ensino à linguagem e maneira de ser dos 
novos jovens da geração digital, a Geração Z. No desenvolvimento deste 
artigo, foram identificadas algumas características gerais deste grupo e de 
algumas das principais teorias educacionais para o embasamento da prática 
de ensino. Apoiando-se em experiências que funcionaram em duas turmas 
do Instituto Federal do Espírito Santo são sugeridos o uso de ferramentas 
de software e hardware e de uma metodologia de estudo com pesquisa, que 
tiveram um resultado satisfatório e foram consideradas mais adequadas às 
pessoas deste grupo geracional.

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, novas 
tecnologias, Geração Z, educação, sala de aula.

1 Pós-graduação em Informática na Educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo. 
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
E-mail: profsaulovieira@gmail.com.
2 Mestre em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Graduado em 
Engenharia de Computação. E-mail: vfcampana@gmail.com.
3 Mestre em Educação e Graduada em Pedagogia, pela Universidade Federal do Espírito 
Santo. E-mail: rutinelli@ifes.edu.br.
4 Doutora em Engenharia de Sistemas e Computação e Mestre em Informática pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Graduada em Ciência da Computação. E-mail: 
lferrari.ufes@gmail.com.



388

SILVA, Saulo Vieira de Oliveira / CAMPANA, Vitor Faiçal 
FÁVERO, Rutinelli da Penha / FERRARI , Luciana Itida 

ABSTRACT

In this work we approach the use of new information and communication 
technologies, as well as other technological equipment to support the learning 
process in the classroom, so the teachers can enrich the classes, encouraging 
teacher-student and student-student interaction, and  adapting their teaching 
practices to the language and the way of being of the new  young people of 
the digital generation, also known as Z Generation. In the development of 
this paper, we identified some general characteristics of this new group of 
young people, and described some of the main theories for the educational 
foundation of teaching practice. Supported by experiences that have worked 
in two classes of the Federal Institute of Espírito Santo, we suggest the use of 
software e hardware tools, as well as a methodology of studying with search, 
which have had satisfactory results, and were considered appropriated to 
people from this generational group.

Keywords: Information and Communication Technology, new techno-
logies, Z. Generation, education, classroom.

1 INTRODUÇÃO

A abordagem tradicional na sala de aula pode ocorrer com um tom 
demasiadamente autoritário, caracterizando uma relação vertical entre 
professor e aluno. Pode, ainda, ser aquela em que o docente se posiciona 
como o único detentor do conhecimento, adotando uma abordagem 
instrucionista, ensinando os discentes a acumularem informações que são 
expostas. É considerado “bom produto“ desse processo aquele indivíduo que 
acumula mais conteúdo. Essa transmissão de informações se dá de forma 
expositiva, e os alunos se limitam a escutar o professor (REIS, 2011) e essa 
prática é comum ainda hoje.

Tendo essa premissa em mente, para fins de estudo das novas formas de 
abordagens das teorias de aprendizagem, escolhemos uma teoria geracional, 
no caso, a que considera que os jovens nascidos a partir do ano 2000, 
denominados de “Geração Z”, cresceram em meio a novas formas de linguagem 
e novos suportes de tecnologia. Busca-se compreender como a atuação dos 
educadores poderia influenciar na melhoria das condições de aprendizagem 
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para esse grupo geracional. O objetivo é discutir essas questões dentro do 
âmbito da utilização de novas tecnologias na educação.

Por isso, neste artigo, são sugeridas, entre muitas possibilidades, 
duas ferramentas e uma metodologia de estudo elaborada e considerada 
adequada a esse novo contexto de jovens estudantes inseridos em uma 
realidade moderna, rica em recursos tecnológicos.

2 A RELAÇÃO ENTRE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E A 
GERAÇÃO Z

Um grupo geracional pode ser entendido como um conjunto de 
pessoas que tem a probabilidade, a tendência de apresentar comportamentos 
e atitudes semelhantes, bem como traços de personalidade. Isso ocorre a 
indivíduos que nascem num mesmo período e, por este motivo, durante 
os anos de formação, enfrentam ou vivenciam experiências de eventos 
similares. Isso faz com que passem a compartilhar a maneira de ver o 
mundo e, de maneira mais abrangente, a compartilhar uma identidade e 
história social (JONES; JO; MARTIN, 2007).

É interessante entender a origem do nome atribuído ao grupo 
geracional em questão: a “Geração Z”. No trabalho de Jones e Martin 
(2007) é explicado que esse emblema geracional é uma continuidade de 
outras gerações, como as denominadas baby boomers, Geração X, Geração 
Y e, por fim, a própria Geração Z. 

A Geração Z é considerada por alguns autores como a dos nascidos a 
partir do ano 2000. Eles surgiram e vêm surgindo num mundo com grande 
disponibilidade de aparelhos tecnológicos pessoais que, de certa forma, são até 
mesmo economicamente acessíveis. Por isso, os jovens da Geração Z, desde 
cedo, convivem com novas tecnologias de informação e comunicação. Se for 
perguntado a eles como seria o mundo ou se for comentado sobre o modo de 
vida anteriormente a essas tecnologias, eles não conseguirão conceber o mundo 
sem elas ou, no mínimo, reagirão com muito estranhamento.

São aqueles que mais se enquadram no que LÉVY (1999) chamou 
de “jovens ávidos para experimentar” as novas formas de comunicação, 
utilizando outras novas mídias e o ciberespaço, entendendo o ciberespaço 
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como dotado de uma significação ampla, que especifica, além da infra-
estrutura material da comunicação digital, também as informações que ele 
abriga, bem como o material humano que o utiliza. A experimentação faz 
parte mesmo do cotidiano e do desenvolvimento desses jovens.

Sobre a terminologia “Geração Z”, o sociólogo Joaquim Pacheco citado 
por Santos (2012) comenta que o termo é recente foi adotado por sociólogos 
pós-modernos, e se refere aos jovens nascidos, segundo ele, a partir de 1994. 
A letra “Z” tem origem na palavra “Zapear” que, nesse contexto, significa a 
mudança ou a navegação rápida e aleatória entre vários sítios da internet ou, 
de uma forma mais ampla, entre várias mídias ou fontes de informação 
(SANTOS, 2012).

Para Freire Filho e Lemos (2008) essa terminologia, segundo eles 
adotada pela imprensa brasileira, também, pode ser alternativamente 
encontrada como: “Geração Online”, “Geração internet”, “Geração Ponto-
com”, “Geração Digital” entre outras.

É claro que, no Brasil, nem todos os jovens nascidos nesse recorte 
possuem essas características porque nem todos os jovens possuem poder 
aquisitivo para ter acesso à tecnologia por mais acessível que ela esteja.

Sendo assim, para os objetivos deste trabalho, atendem perfeitamente 
tanto aos termos “Nativos Digitais” e “Geração Digital” quanto ao adotado 
no tema, o termo “Geração Z”, correndo-se conscientemente o risco de não 
abordar possíveis diferenças nas formas de ser jovem dessa geração.

Com relação ao ensino e aprendizagem, talvez a metodologia de 
trabalho tradicional não seja a mais adequada para esse público. Existem 
muitas teorias da aprendizagem e várias contribuições de importantes 
estudiosos da educação e de áreas relacionadas. Assim, parece ser importante 
levantar, resumidamente, algumas das principais teorias.

Primeiramente, convém lembrar Piaget citado por Almeida (2000) 
afirma que a construção do conhecimento ocorre pela interação entre o 
sujeito e o objeto e:

[...] é a própria interação que permite a construção 
(...) do conhecimento. Neste processo, a estrutura 
cognitiva é alterada ou reconstruída conforme se 
dá o desenvolvimento do conhecimento e, desta 
forma, o desenvolvimento do próprio sujeito 
(SANCHIS, 2007, p. 2- 3).
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Sobre o pensamento de Piaget, Almeida (2000) fala que aquele que 
aprende é autor de seu conhecimento e que a aprendizagem depende do 
desenvolvimento, ou seja, ela vai depender do nível de desenvolvimento 
em que o aprendente se encontra. Vale ressaltar que a teoria de Piaget 
não visava propriamente a ser uma teoria pedagógica e sim uma teoria do 
conhecimento, uma teoria epistemológica genética. Para ele, segundo 
Fávero e Nunes: “[...] nem o ambiente sozinho poderia ser responsável pelo 
desenvolvimento” (2011, p. 7), ou seja, a aprendizagem não seria totalmente 
empírica, “[...] nem o desenvolvimento humano estava todo inscrito no 
código genético individual” (2011, p. 7), ou seja, o desenvolvimento do 
conhecimento não estaria definido a priori.

A interação, durante a construção do conhecimento, não ocorre apenas 
entre o sujeito e o objeto. Há, também, a interação social, melhor dizendo, 
interação entre sujeito e sujeito (FÁVERO; NUNES, 2011)

É o que Vygotsky enfatiza: que a aprendizagem se dá na relação do 
indivíduo com o contexto social e que o indivíduo se desenvolve e forma 
sua visão de mundo a partir de sua interação com as pessoas. Uma obser-
vação interessante é que ele dá importância aos mediadores do conheci-
mento, tanto os educandos quanto os educadores. O professor é responsável 
pela mediação, o que influencia na apreensão por parte dos alunos 
(ALMEIDA, 2000).

Na teoria de Vygotsky aquilo que uma criança consegue realizar 
sozinha é entendido como Zona de Desenvolvimento Proximal, e é a partir 
desses conhecimentos, visando algo mais que ela precisa interagir com 
alguém mais experiente e, desse modo, efetivar sua aprendizagem (FÁVERO; 
NUNES, 2011).

Ausubel abordou o conceito da inclusão, processo de aprendizagem 
pelo qual o aluno relaciona e ancora em sua estrutura cognitiva pré- 
existente os novos conceitos estudados (VAZ; RAPOSO, 2002).

Sobre essas teorias, é possível afirmar que a interação entre o sujeito 
e o objeto de aprendizagem pode deixar de ser mediada exclusivamente 
pelo professor, ou por um livro e passa a ser mediada também pelas 
novas tecnologias. Assim, o processo de aprendizagem pode acontecer, 
potencialmente, com uma velocidade maior, e o educando se torna capaz de 
ter mais proatividade nesse percurso.
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Outra teoria importante a considerar é a Construtivista, de Bruner 
que, de forma semelhante, afirma ser, por meio de esquemas e modelos 
mentais, que o estudante organiza e atribui significado às novas informa-
ções e, de uma maneira mais ampla, às novas experiências, cabendo ao 
professor o papel de facilitar esse processo por meio de um diálogo ativo e 
por meio da tradução das ideias em formatos adequados à compreensão do 
aluno (VAZ; RAPOSO, 2002).

Repare que todas as teorias explicam que a aprendizagem depende sim 
do educando, mas não somente dele e que também possuem papel decisivo 
no processo tanto o objeto de estudo quanto o orientador, o educador. 
Portanto, a atividade de construção do conhecimento não envolve apenas o 
sujeito (o aluno) e o objeto (conceitos, informações), mas depende também 
da contribuição efetiva de um elemento mediador (TASSONI; LEITE, 2000).

As experiências de aprendizagem e ensino em sala de aula “[...] ocorrem, 
inicialmente, entre os indivíduos envolvidos, no plano externo (interpessoal). 
Por meio da mediação, elas vão se internalizando (intrapessoal) (...) e passam 
a fazer parte da história individual” (TASSONI; LEITE, 2000, p. 3). Elas 
também são afetivas e são internalizadas em relação a um objeto específico.

Quanto a isso, cabe observar que se o professor puder contribuir 
propiciando meio para que essas experiências repercutam positivamente, 
inclusive enquanto fenômenos afetivos quando da sua internalização em 
relação aos objetos de aprendizagem, mais proveitosa será a atividade de 
ensino. E o que puder contribuir para o sucesso dessa experiência certamente 
dará eficácia ao processo de aprendizagem.

Nesse contexto, observa-se que as Novas Tecnologias têm o potencial de 
colaborar nessa experiência de construção do conhecimento à medida que 
proporcionam vivências diversificadas e permitem ao professor a apresentação 
das informações em formatos mais adequados à identificação, atribuição de 
significado, organização e ancoragem dos conceitos às estruturas cognitivas.

3 SUGESTÃO DE FERRAMENTAS E DE UMA 
METODOLOGIA – EXPERIÊNCIAS QUE DERAM CERTO

A partir das teorias educacionais e pensando em formas de traduzi-
las em prática de ensino, é preciso pensar nas ferramentas de trabalho 
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adequadas, e quando se pensa em ferramentas de tecnologia aplicadas à 
educação é preciso ter critérios. 

Uma coisa importante é que as ferramentas não sejam utilizadas 
apenas como entretenimento, mas que sejam meios alternativos para o 
favorecimento do ensino e da aprendizagem. Usar a nova mídia não seria o 
fim e sim o instrumento, uma ferramenta de aprendizagem (DEMO, 2005). 

Nesse sentido, as práticas educativas com o uso de tecnologias são, 
por vezes, fragmentadas e corre-se o risco de atuar sem o embasamento 
necessário. Além disso, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC‘s) como um fim em si mesmo não é suficiente para mudanças 
substanciais de metodologia que possam transformar as práticas de ensino.

É verdade que muitas vezes é preciso apresentar conceitos para 
fundamentar discussões e para dar o embasamento inicial que permita 
aos alunos participarem do processo de ensino e aprendizagem. Ausubel 
citado por Vaz e Raposo (2002) indica que esta etapa deve servir como 
âncora, possibilitando, aos poucos, a diferenciação progressiva nas demais 
etapas, para que haja a estruturação gradual do conhecimento e para que a 
aprendizagem se torne significativa.

Mas, para isso, é melhor adotar uma ferramenta que torne esta etapa o 
mais motivadora possível, de forma a não criar, logo de início, um bloqueio 
para a aprendizagem.

Uma experiência que apresentou resultados eficazes e satisfatórios 
ocorreu no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), no Curso Técnico em 
Edificações, tanto numa turma do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) quanto 
em outra do Ensino Médio Integrado ao curso técnico. Foi à adoção de um 
software virtual, denominado PREZI. Com ele, é possível fazer apresentações 
mais dinâmicas e motivadoras já que ele é um programa para apresentações 
dinâmicas com a missão de compartilhar ideias e a explorar as conexões de 
maneira divertida (PREZI, 2009) (SOMLAI-FISCHER, 2009). 

É uma ferramenta de utilização relativamente fácil, dado que 
permite, até aos professores com menos prática computacional, o preparo 
de seu material. Isto acontece numa plataforma online na versão gratuita do 
programa. O site conta com um tutorial para os iniciantes, mas a interface de 
criação é bastante intuitiva e prática. E ainda, nele é possível inserir imagens 
e vídeos online, criar desenhos e alterar o caminho de apresentação quantas 
vezes forem necessárias.
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À medida que aumenta a participação dos alunos, o professor pode 
usar o botão de rolagem do mouse para ampliar ou reduzir (dar “zoom”) em 
detalhes das imagens utilizadas na apresentação, para dialogar sobre um ou 
outro pormenor, de acordo com o interesse dos envolvidos.

É uma alternativa para compatibilização da dinâmica da aula àquela 
a que este grupo já está habituado a uma dinâmica que seja parecida ao 
“zapear” na internet. O objetivo é favorecer os processos cognitivos dos jovens 
da Geração Z e, consequentemente, favorecer o processo de aprendizagem.

Comparativamente a outros softwares de apresentação mais estáticos, 
esse apresentou resultados melhores em relação à participação dos alunos 
e quanto à sua motivação durante a aula.

Outro recurso que pode ser utilizado, se o professor quiser tornar 
a aula ainda mais atrativa, é um hardware bastante interessante: o 
microscópio digital USB.

Essa nova tecnologia alia o aparelho microscópio ao computador e 
pode se conectar a este facilmente por meio de uma porta USB. Para uma 
melhor utilização, aproveitamento das potencialidades do equipamento e 
desempenho de controle, a maioria dos aparelhos é acompanhada de um 
driver de instalação e software de utilização.

Os objetos devem ser posicionados abaixo do microscópio, de forma a 
receber a luz das várias lâmpadas de LED (em geral oito) que estão localizadas 
na extremidade para permitir a correta iluminação, o que é fundamental para 
garantir a nitidez das imagens enquanto uma lente de aumento de alta definição 
as transmite diretamente para o computador, em tempo real (instantaneamente).

A maioria dos aparelhos possibilita uma ampliação de até 200, até 
400 ou até 800 vezes o tamanho do objeto em escala natural, o que permite 
que professores de várias áreas enriqueçam suas aulas com exemplos 
apresentados aos alunos em tempo real em qualquer sala de aula na qual 
possa ser instalado um computador e um projetor multimídia.

Sua aplicação é multidisciplinar, abrangendo, por exemplo, desde a 
biologia, com a observação de vegetais, insetos etc; passando pela ciência 
dos materiais, com a observação de minerais, madeira, metais etc; pela 
eletrônica, para visualização de detalhes de circuitos; até a medicina, entre 
outras áreas. Enfim, grande parte dos professores pode se beneficiar dessa 
tecnologia, basta usar a imaginação.
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Para os vários momentos do processo de aprendizagem que podem 
ocorrer no espaço da sala de aula, existem inúmeras tecnologias de 
utilização possível. Entretanto, a aprendizagem não se resume apenas aos 
momentos de sala de aula. Para a ancoragem de novos conhecimentos e a 
estruturação cognitiva dos alunos, é fundamental que haja novas etapas em 
outros momentos para permitir o aprofundamento dos estudos.

De acordo com Marc Prensky (2001), os nativos digitais gostam 
de realizar múltiplas tarefas, acesso aleatório no formato de hipertexto, 
“curtem” trabalhar conectados a redes sociais e têm gosto por jogos. Além 
disso, são capazes de estudar enquanto acessam outros tipos de mídia, como 
música, vídeos, televisão, podcast (conteúdo por demanda). São pessoas 
impacientes com a lógica passo-a-passo e sequências de instruções.

Sabendo do gosto pelo uso de mídias e da web paralelamente a outras 
atividades, após a utilização do PREZI, do Microscópio Digital USB ou 
outra tecnologia adequada para a Geração Z ao aprendizado dos conteúdos 
iniciais, é preciso dar sequência ao processo de aprendizagem.

Os alunos das turmas do Ensino Médio Integrado foram direcionados 
a aprenderem de maneira autônoma utilizando a internet. A orientação da 
pesquisa foi, a princípio, na forma de exercícios relacionados ao conhecimento 
a ser desenvolvido. Para a orientação deste processo, o professor se colocou à 
disposição para tirar dúvidas também de maneira assíncrona, com o uso do 
correio eletrônico, o e-mail.

Tratou-se de uma metodologia de aprendizagem pela pesquisa e, neste 
caso, pela pesquisa na internet, na qual os passos iniciais foram orientados 
por meio da explicação dos objetivos e da disponibilização de links que 
direcionam para materiais e mídias relacionadas ao conteúdo em estudo.

Durante as pesquisas, por meio dos links indicados, os estudantes 
têm contato com sites relacionados ao conteúdo em estudo, sendo que estes 
possuem hipertextos, ricos em informações, imagens, elementos de musicais 
e de vídeo. Essas informações constituem-nos, que são ligados a outros nós 
por meio de hiperlinks. Por meio deles, outros nós, mesmo que em outros 
sites, configuram-se uma rede de informações pela qual o pesquisador pode 
traçar o seu próprio caminho, de maneira aleatória e “intuitiva” (LÉVY, 1999)

Segundo LÉVY (1999) existe uma multiplicidade de pontos de vista, os 
quais são articulados não diretamente, mas transversalmente, em rizomas 
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articulados pela multiplicidade aberta de pontos de vista pela web. A web 
é uma rede mundial, uma teia mundial que interliga hiperdocumentos e é 
sustentada pela internet. A web é mutável e se articula continuamente.

É claro que é preciso ter cuidado com o uso da internet. Quando 
disponibiliza conteúdo online, o professor deve ter certeza da confiabilidade 
do conteúdo em todos os sentidos. Fávero e Nunes (2011) alertam quanto 
aos cuidados e à importância do direcionamento de conteúdo de estudo na 
Internet para os alunos:

[...] Os sites de busca, de relacionamentos, de 
comunidades, os blogs, os fotologs, (…) fornecem 
informações a respeito de qualquer área do 
conhecimento e todo tipo possível de relacionamento 
e exposição.

[…] é preciso atenção, da mesma forma que existem 
sites oficiais de instituições educacionais consolidadas 
por sua produção científica, existem sites que não são 
confiáveis em informação ou relação.(...) Essa seleção 
de links relacionados com o tema do projeto deve ser 
acordada pelos docentes com os alunos, deixando 
claro os motivos e que uma busca livre pode levar a 
sites inidôneos  (FÁVERO; NUNES, 2011, p. 16)

Ao pesquisar, o aluno passa a ser mais responsável pela sua apren-
dizagem. Ao invés de apático, simplesmente esperar a exposição do conteúdo 
a ser “absorvido”, passa a buscar por sua própria vontade e pelo próprio 
interesse, revelando uma atitude proativa e autônoma. 

Segundo Nobre (2000), ao agir assim, o professor pode motivar e auxiliar 
o aluno durante a aprendizagem, adotando uma posição de mediador do 
processo. Com isso, o aluno se torna sujeito de sua aprendizagem, e sujeito 
ativo, pois tem participação ativa e autônoma na busca do conhecimento.

O resultado dessa metodologia foi positivo, pois os alunos trouxeram 
dúvidas interessantes que, por vezes, até extrapolavam em muito os objetivos 
de aprendizagem no nível proposto. Houve contribuições durante as aulas, 
sejam por meio de comentários enriquecedores, sejam por meio de dúvidas 
geradas pela pesquisa que, em muitos momentos, mesmo sendo apresentadas 
apenas por alguns alunos, eram dúvidas que outros também possuíam.
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Alguns estudantes, poucos ainda, fizeram questão de mostrar que foram 
bastante além na pesquisa proposta, o que demonstra que a atividade, além de 
ter sido motivadora, foi prazerosa. Certamente esses casos serão cada vez mais 
numerosos à medida que esta metodologia for avaliada e melhorada.

A intenção é aprimorar o método em vários aspectos. Por exemplo, no 
que diz respeito à comunicação professor-aluno, bem como à disponibilização 
do material inicial de apoio à pesquisa, tarefas às quais poderão ocorrer 
utilizando-se um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como meio.

Já a comunicação aluno-aluno, como já acontece na vida particular e 
social dos jovens da Geração Z, poderá ser fomentada por meio da utilização 
de uma rede social virtual, voltada especificamente para o aprendizado, 
discussões e interação relacionados aos assuntos ou às disciplinas estudadas, 
que partilha de interesses em comum, ou seja, uma Comunidade Virtual. 

Por meio de uma comunidade virtual, alunos de diferentes turmas 
poderiam contribuir uns com os outros emitindo opiniões, compartilhando 
ideias e fontes de material úteis para a pesquisa, e, de maneira mais ampla, 
para a aprendizagem. De acordo com Nobre :

[...] comunidades virtuais podem ser constituídas 
com o intuito específico de propiciar a aprendizagem 
entre seus integrantes. Pessoas podem, por meio 
de interação midiática e virtual, se agrupar com 
o objetivo de trocar conhecimentos, buscando 
aprender sobre um determinado tema ou conteúdo 
(NOBRE, 2011, p. 8).

A interatividade, esta relação interpessoal, é mediada agora também 
pela comunicação por meio das TIC‘s. Desta forma, a interação social 
preconizada por Vygotsky, que é fundamental para a construção do 
conhecimento, toma outra dimensão, síncrona ou assíncrona, e supera as 
diferenças geográficas e temporais. Por meio das comunidades virtuais, 
as relações se darão com um número maior de pessoas e em graus de 
intensidade variados. Essa ampliação da interatividade vem a potencializar 
as relações interpessoais e o aprendizado mútuo.

Enfim, o objetivo dessa experiência (que continua) e, de uma forma 
mais ampla, de todos os educandos que lidam com a Geração Z, precisa ser 
cada vez mais se voltar às tecnologias para melhorar as condições de ensino 
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e aprendizagem, em linguagem e dinâmica adequadas a estes jovens, de 
forma a torná-los mais motivados e autônomos na busca pela aprendizagem, 
bem como para a comunicação e interação professor-aluno e aluno-aluno 
necessários à construção do conhecimento e à socialização do saber.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma metodologia de aprendizagem baseada em pesquisas na internet 
pode educar esses jovens no sentido de utilizarem esse recurso de maneira 
proveitosa, além da mera comunicação pessoal e do entretenimento. Com 
essa metodologia, os estudantes conhecem outro lado da internet, aquele que 
contribui com atividades produtivas, como a construção do conhecimento 
e aprendizagem. Além disso, com a definição de objetivos pelo professor 
orientador, fica mais fácil para eles selecionarem as informações mais 
adequadas ao objeto de estudo.

Com a motivação inicial adequada, os estudantes se aplicaram mais 
na metodologia de estudos por pesquisa, o que lhes permitiu ir além dos 
conceitos iniciais estudados em sala de aula, cruzando, assim, a linha da 
superficialidade e a da falta de profundidade.

Quanto à construção do conhecimento, conforme ensinada por Piaget 
(ALMEIDA, 2000), os resultados alcançados neste trabalho revelam outra 
perspectiva deste processo quando se verifica a possibilidade de outras 
formas de interação entre sujeito e objeto, tendo as novas tecnologias como 
suporte, desde o momento em que há os primeiros contatos, na sala de aula, 
até os momentos de pesquisa.

Também, nesse sentido, quando o pensamento de Vygotsky, que 
enfatiza a interação social entre os indivíduos como forma de mediação 
mútua na construção do conhecimento é focado (FÁVERO; NUNES, 
2011; ALMEIDA, 2000) constatou-se, a partir dos resultados, que, com a 
metodologia utilizada, a interação toma outra dimensão uma vez que supera 
as dificuldades temporais e geográficas ao proporcionar oportunidades 
de comunicação síncrona e assíncrona, independentemente da distância, 
graças ao uso da internet. A ampliação da interatividade com o uso das 
novas tecnologias favorece o aprendizado mútuo, e a aprendizagem se molda 
a outro formato mais adequado e mais compatível aos jovens da Geração Z.
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Os objetivos dessa nova metodologia foram parcialmente alcançados, 
pois uma parcela significativa da turma, cerca de 20% dos alunos 
(aproximadamente oito  alunos) da turma do primeiro ano do Ensino Médio 
Integrado ao curso técnico em Edificações, mostraram-se ainda pouco 
motivados e pouco interessados, apesar de terem obtido bons resultados em 
diversas avaliações.

É provável que, com o aprimoramento do método por meio da melhor 
estruturação da metodologia, da solidificação desse planejamento na forma 
de um projeto de aprendizagem e da exploração de ferramentas ainda 
mais adequadas para a disponibilização de material, como os AVA’s, e com 
ferramentas de comunicação mais compatíveis com o meio de interação 
usual desses alunos, como as Comunidades Virtuais, seja possível motivar e 
engajar uma porcentagem maior nesse processo de aprendizagem. 

A partir deste trabalho, outros podem ser desenvolvidos objetivando 
experimentar novas ferramentas e novas tecnologias, testar novas 
metodologias ou mesmo o aprimoramento, do teste e da avaliação da que 
foi aqui exposta.

Mas, o importante ao lidar com este grupo, é o fato de, de acordo 
com Prensky (2001) existir a probabilidade de que as formas de pensar e, 
consequentemente, toda a estrutura cognitiva desses jovens já seja diferente 
e não seja possível uma adaptação natural à maneira de pensar das gerações 
anteriores, bem como, mais especificamente, às metodologias de ensino e 
aprendizagem tradicionais. 

O problema não deve ser abordado de maneira unilateral. O sucesso 
depende tanto do interesse dos educandos como dos educadores, que 
precisam orientar os estudantes a, gradualmente, atingirem níveis concei-
tuais mais aprofundados e a compreenderem e refletirem sobre ideias mais 
complexas.

Enfim, trata-se de entender a importância das novas tecnologias 
para utilização correta no dia a dia da sala de aula como ferramentas de 
ensino. Com esse entendimento, é possível compatibilizar os conteúdos e as 
metodologias de ensino e aprendizagem em relação aos esquemas cognitivos 
dos jovens da Geração Z. 
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