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Abstract. In this research, we presented the optional and central
characteristics about On-line Peer Assessment (OPA). From a literature
review we map out practices (procedures and tecnologies) which can be
transversal, adaptable and applied in several curriculum units and education
regimes. The results indicate the use of OPA as a strategy that boosts
“assessment for learning”. Promoted by the use of digital technologies, the
OPA can be found in two levels: on the one hand, technologies already in
existence and developed for different purposes (google docs, wiki and etc.) are
explored. On the other hand, with the increase of research and practices of
OPA, specifics software have been developed for its own purposes. Thes
assessment methods and the types of digital technologies of the mapped
practices in this research, indicate a greater involvement and responsibility on
the part of the learner in their learning and enable the teacher to construct
evaluation strategies, make valid judgments of student learning progress,
facilitate exchange of feedback and the support the collaborative and
participatory learning. However, despite the advances in technologies for
OPA, this is a new field under construction and requires investments in
research and development, both on the didactic-pedagogical side and on the
technological side.
Resumo. Nesta pesquisa, apresentamos as características opcionais e centrais
sobre Avaliação pelos Pares On-line (OPA). A partir de uma revisão da
literatura mapeamos exemplos práticos que podem ser transversais,
adaptáveis e aplicáveis em diversas unidades curriculares e regimes
educacionais. Os resultados indicam o uso da OPA como uma estratégia que
favorece a "avaliação para a aprendizagem", a qual, impulsionada pelo uso
de tecnologias digitais, encontra-se em dois patamares: por um lado, são
exploradas as tecnologias já existentes e desenvolvidas para finalidades
diversificadas (google docs, wiki e etc.), por outro lado, com o aumento das
pesquisas e das práticas de OPA, têm-se desenvolvido software específicos
para suas finalidades. Os métodos de avaliação e os tipos de tecnologias
digitais das práticas mapeadas nesse artigo, indicam direções para um maior
envolvimento e responsabilidade da parte do aluno em sua aprendizagem e
possibilita ao docente construír estratégias de avaliação, fazer julgamentos
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válidos do progresso da aprendizagem do aluno, facilitar a troca de feedback
e apoiar a aprendizagem colaborativa e participativa. Apesar dos avanços em
tecnologias para OPA, este é um campo novo em processo de construção e
que requer investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tanto do lado
didático-pedagógico quanto do tecnológico.

1. Introdução
A avaliação é um elemento do currículo crucial no processo de aprendizagem, já que o
modo como os alunos a entendem determina o modo como aprendem e as formas em
que se vive uma situação, são vitais para o tipo de aprendizagem que ocorre [Santos
Rosa, Coutinho e Flores, 2017; Wen e Tsai, 2006; Chan e Law, 2003; Chan e Sachs,
2001]. Para que a avaliação seja válida para a aprendizagem ou para a formação, os
envolvidos devem ter uma compreensão razoável de como seus conhecimentos são
construídos e como suas competências são adquiridas, bem como, sobre a trajetória do
seu desenvolvimento [Nicol, 2008]. Sluijsmans, Straetmans e Merriënboer (2008)
consideram que a avaliação é normalmente o elemento de maior importância do ponto
de vista do aluno. E por isso, é fundamental abordar a concepção das avaliações e
atribuir aos alunos mais responsabilidade nesse processo e na sua aprendizagem, sendo
que, para isso, é necessário progredir em métodos e recursos tecnológicos que sustentem
tal consideração.
Nessa direção, encontra-se a On-line Peer Assessment (OPA), ou seja, a
avaliação pelos pares on-line, a qual desenvolvida por meio de Tecnologias Digitais
(sofwares ou apps) se constitui como uma ferramenta cognitiva em ascensão. Com ela
busca-se promover a aprendizagem significativa [Levin-Peled, Kali e Dori, 2007],
incentivar o desenvolvimento de novas ideias e do pensamento crítico [Dominguez e
Gonçalo Cruz, 2012; Issa, 2012; Nicol, 2008], favorecer um aumento significativo no
volume de feedback construtivo que o aluno dá e recebe [Grez e Valcke, 2013; Chen,
Wei, Wua e Uden, 2009], aumentar o envolvimento dos alunos em interações sociais e
na aprendizagem colaborativa [Bouchoucha e Wozniak, 2010], promover a
autoaprendizagem [Grez e Valcke, 2013] e desenvolver competências relacionadas com
o diagnóstico, a autoavaliação, a síntese, a comunicação, a gestão do tempo e a
resolução de problemas, habilidades exigidas nos contextos profissionais atuais [Pombo,
2014; Wing-Shui, 2012].
No presente artigo, temos a proposição de dar um contributo para o estado da
arte sobre avaliação pelos pares, com destaque as desenvolvidas por meio de
Tecnologias Digitais. Neste sentido, temos o objetivo de identificar Tecnologias
Digitais, estratégias e métodos utilizados no desenvolvimento de OPA no ensino
superior.
Segundo Lin, Liu e Yuan (2001) a OPA apresenta mais vantagens do que a
avaliação pelos pares desenvolvida com papel e lápis porque ajuda a resolver problemas
de aumento da carga de trabalho de professores nas correções das avaliações e poupa
tempo de classificação. Alguns estudos revelam que os alunos se sentem
desconfortáveis ao avaliarem os seus pares [Tsai, Liu, Lin e Yuan, 2001], sendo que as
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tecnologias digitais, possibilitam o anonimato da autoria [Wen e Tsai, 2006] e
amenizam este desconforto. Ambientes virtuais que permitem o anonimato dão aos
alunos a oportunidade de expressar suas ideias mais livremente sobre os trabalhos dos
seus pares, sem restrições de tempo e localização [Topping, 1998; Wen e Tsai, 2006].
Além disso, possibilitam feedbacks, os quais desempenham um papel crucial na
aprendizagem [Grez e Walcke, 2013].
Vários docentes e pesquisadores têm investido na aplicação da avaliação pelos
pares [Sluijsmans, Straetmans e Merriënboer, 2008; Levin-Peled, Kali e Dori, 2007;
Chen et al., 2009; Al-Smadi, Guetl e Kappe, 2009; Bouchoucha e Wozniak, 2010;
Berns, Palomo-Duarte, Domero e Cejas, 2012; Nicol, 2009], com destaque a sua
modalidade on-line. Segundo eles, dar aos alunos a oportunidade de envolvimento nos
processos de avaliação, implica fazê-los entender os critérios de avaliação utilizados e,
por isso, é fundamental incluí-los na concepção das avaliações e atribuir a eles mais
responsabilidade nesse processo e, consequentemente, na sua aprendizagem.
Nicol (2008) enfatiza a importância do desenvolvimento de softwares
específicos para avaliação pelos pares. A respeito disso, primeiramente, no âmbito
internacional de aplicação de OPA, buscou-se utilizar ferramentas existentes, por
exemplo: wiki, fóruns de discussão, google forms e blog [Bouchoucha e Wozniak, 2010;
Chang, Chen, Kuo e Shen, 2011; Chen et al., 2009], adequando-as a proposições
pedagógicas. Num segundo momento, são reforçadas as iniciativas no âmbito do
desenvolvimento de software direcionadas a ferramentas que podem fornecer feedback
para os alunos e ajudá-los na construção do conhecimento [Al-Smadi, Guetl e Kappe,
2009; Grez e Valcke, 2013; Levin-Peled, Kali e Dori, 2007]. Para Nicol (2008), esta é
uma área que exige significativo investimento e desenvolvimento colaborativo. Assim,
tecnologias digitais para apoiar a nova geração de alunos em redes sociais será um foco
para o desenvolvimento futuro de estratégias para OPA.

2. Procedimentos metodológicos
Em pesquisas anteriores, nas quais os autores do presente artigo procederam a uma
revisão da literatura e identificaram 10 propostas de OPA relevantes para contribuir com
nossa proposição, a qual consiste em identificar Tecnologias Digitais, estratégias e
métodos utilizados no desenvolvimento de OPA no ensino superior. O resultado
consistiu na apresentação de exemplos de aplicações práticas de OPA.
Na seleção consideramos artigos que apresentassem claramente os objetivos e os
procedimentos da OPA, bem como, as tecnologias digitais utilizadas. No Quadro 1,
apresentamos dados referentes as 10 propostas selecionados para apresentação e
discussão:
Quadro 1 – Caracterização do corpus documental

Autor(es) (ano)

Tecnologia Digital

Dominguez, C. e Gonçalo Cruz, A. M. (2012)

Editor de texto MS-Word e Google Docs

Wing-Shui, N.G. (2012)

Plataforma de programação não especificada.

Bouchoucha, S. e Wozniak, H. (2010)

Fórum de discussão do BlackboardLearn.

Levin-Peled, R., Kali, Y e Dori, Y.J. (2007)

Wiki, fóruns de discussão e documentos do office.
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Issa, T. (2012)

Software EndNote para a atividade “quebra gelo”,
entretanto.

Chen, N-S., Wei, C-W., Wua, W-T. e Uden, Páginas on-line.
L. (2009)
AL-Smadi, M., Guetl, C. e Kappe, F. (2009)

Sistema PASS.

Grez, L. e Valcke, M. (2013)

Sistema de Resposta do Aluno.

Berns et al. (2012)

Guess It ! Serious game para OPA.

Eugenia, M. W. (2014)

Wiki e fórum de discussão.

Os artigos do Quadro 1 se encontram em diversos países: Áustria (1), Austrália
(2), Bélgica (1), Espanha (1), China (Honk-Kong, 2; Taiwan 3), Israel (1) e Portugal (1).
Os cursos/disciplinas representados/as são: Sistemas de Informação, Inglês,
Bacharelado em Enfermagem, Informática na Educação, Engenharias, Ciência da
Computação, Física, Biologia, Filosofia Educacional, Aprendizagem e Ensino em
Ambientes on-line e Avaliação de projetos educativos. Pressupomos que esta
diversidade indica a possibilidade e o interesse do desenvolvimento da OPA em
diferentes áreas de conhecimento e tipos de conteúdo distribuídos em diversos contextos
epistemológicos, onde há necessidade de expandir estratégias e meios de “avaliação
para a aprendizagem”.

3. Resultados
Nesta seção apresentamos as aplicações das OPA e suas respectivas tecnologias digitais
utilizadas.
3.1. Proposta 1: Editor de texto MS-Word e Google Docs
Apresentada por Dominguez e Gonçalo Cruz (2012), a proposição desta OPA foi
reforçar um conjunto de competências cognitivas e pessoais, utilizando um ambiente de
escrita colaborativa. Sua ênfase se deslocou principalmente para a qualidade e
dificuldades de se desenvolver feedbacks construtivos em OPA. Problemas encontrados
nos feedbacks assistidos por computador indicam a importância de competências no uso
de meios digitais e das atitudes positivas dos alunos em relação a esse uso. Não
obstante, o conteúdo do curso, a abordagem pedagógica, o tempo definido para a
atividade e restrições institucionais são fatores que causam problemas na OPA.
Com a aplicação desta atividade, Bouchoucha e Wozniak (2010, p.7) concluíram
que “[...] é importante passar mais tempo no desenvolvimento de habilidades de como
entregar um bom feedback, melhorando a comunicação eficaz, por exemplo,
demonstrando modelos de sucesso e estudos de caso sobre o feedback, bem como os
benefícios deste tipo de atividade” (tradução nossa). Além disso, estes autores
constaram que há um maior retorno voluntário na emissão de feedbacks durante o
processo de avaliação, fato que justifica analisar a influência de avaliações
classificatórias intermediárias durante o processo de OPA.
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3.2. Proposta 2: Plataforma de programação de computadores não especificada
Apresentada por Wing-Shui (2012), a proposição desta OPA foi desenvolver estratégias
de feedback para melhorar a eficácia na aprendizagem de programação de
computadores. Segundos seus autores “[...] as atitudes do aluno em relação a avaliação
pelos pares, estão significativamente relacionadas com o seu desempenho global.
Alunos com atitudes positivas superam aqueles com atitudes negativas” (p. 4, tradução
nossa). Seguindo esta consideração, eles aplicaram com seus alunos um questionário,
adaptado de Xiao e Lucking (2008), para analisar suas atitudes em relação a estratégia
de avaliação pelos pares e sobre os feedbacks produzidos pelos alunos, bem como, suas
compreensões relacionadas aos erros comuns de programação cometidos por eles. Os
autores partem do pressuposto de que “[...] se os alunos ficaram satisfeitos com a
abordagem, é razoável prever que o seu desempenho de aprendizagem também seja
melhor” [Wing-Shui, 2012, p. 5, tradução nossa].
Os resultados do estudo de Wing-Shui (2012) sugerem que os alunos geralmente
ficam satisfeitos com a realização da OPA como um tipo de estratégia de avaliação de
aprendizagem de programação de computadores. Os resultados indicaram que a eficácia
da aprendizagem foi superior quando comparada com a obtida usando uma estratégia de
ensino-aprendizagem tradicional, utilizando somente apresentação de exemplos. No
entanto, para ele, “[...] esta evidência não é suficiente para mostrar que a OPA e
estratégias de feedback têm efeito significativo sobre a aprendizagem de programação
de computadores”.
3.3. Proposta 3: Fórum de discussão do Blackboard Learn
Apresentada por Bouchoucha e Wozniak (2010), a proposição desta OPA foi
desenvolver discussões on-line assíncrona para promover uma comunidade de prática e
dotar os alunos com competências relevantes para o seu percurso profissional, ao longo
da vida. Ao comparar os resultados dos alunos obtidos nesta OPA (realizada em 2010)
com os de outra (realizada em 2009), os autores concluíram que os dois grupos
pareciam ter o mesmo nível de conhecimento. Uma possível diferença nos resultados
entre os dois grupos, poderia se relacionar com o tipo de recurso do ambiente virtual
Blackboard utilizado em 2009 (o fórum de discussão com postagens dos alunos) e em
2010 (a ferramenta de classificação por estrelas), sendo que, neste último caso é
impossível atribuir marcas em partes dos registros. Na Figura 1, ilustramos um exemplo
de resultado de uma avaliação com este recurso:

Figura 1 – Marcas no fórum de discussão do Blackboard
Fonte: Bouchoucha e Wozniak (2010)

A Figura 1 mostra o resultado de uma OPA realizada por “marcas” no
Blackboard. As postagens desse aluno em seu grupo, receberem 66 visitas, sendo que
sete foram dele mesmo. Sua classificação global recebeu quatro estrelas de um total de
cinco e sua classificação própria não foi realizada nesta atividade. De acordo com os
autores, os feedbacks feitos pelos alunos sobre esta OPA, mostraram que o exercício foi
bem aceito, principalmente pelos alunos que descreveram o exercício como útil.
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Segundo Bouchoucha e Wozniak (2010, p. 116), “[...] eles viram o exercício como uma
boa preparação para a prática profissional em que as competências de avaliação pelos
pares serão necessárias”. Houve afirmações de desenvolvimento de habilidades para o
pensamento crítico, entretanto, houve constatações de dúvidas sobre suas capacidades
para julgar o trabalho dos seus pares. Segundo os autores, os
“[...] dados qualitativos preliminares mostraram que a combinação de
avaliação pelos pares e discussões em grupo assíncronas, permitiu a
consolidação de uma comunidade de aprendizagem, e permitiu aos alunos
tirar proveito de todos os benefícios desta comunidade” [Bouchoucha e
Wozniak, 2010, p. 117].

Como resultado os autores consideram que apesar de a OPA possibilitar o
aumento da autoconfiança do aluno e desenvolver habilidades para o pensamento crítico
e para a autoavaliação, há indicações de fragilidades relacionadas a questões de validade
e confiabilidade quando os alunos são obrigados a destinar “marcas” aos seus pares. Há
casos em que os professores encontram marcações problemáticas e repletas de
preconceitos e, às vezes, os alunos registram marcas mais baixas do que o professor
registraria.
3.4. Proposta 4: Wiki, fóruns de discussão e documentos do office
Apresentada por Levin-Peled, Kali e Dori (2007), esta OPA contribui com princípios de
“Design de Banco de Dados” para cursos híbridos que suportam a aprendizagem
significativa. A proposta de projetar um quadro colaborativamente usando o Wiki
juntamente com links para outros recursos como o fórum de discussão e documentos do
Microsoft Word, por exemplo, emergiu resultados que mostram que os alunos não se
sentem donos do produto (neste caso, uma tabela) construído de forma colaborativa.
Outra variante está no regime educacional que podem ser presenciais, blended ou
educação on-line. Os autores enfatizam que a pedagogia (a intenção educativa), os
processos e métodos e as tecnologias digitais devem ser adaptadas para atender o ensino
específico e contexto de aprendizagem.
3.5. Proposta 5: Software EndNote
Apresentada por Issa (2012), o objetivo desta OPA foi promover habilidades nos alunos
que visam prepará-los para o futuro local de trabalho, motivando-os e desafiando-os a
explorar e investigar os pontos fortes e fracos das novas tecnologias no mercado e
apresentar os resultados como um relatório em um estilo acadêmico. Com esta proposta,
sua autora concluiu que as avaliações dos alunos sobre a OPA indicaram como pontos
positivos: a pré-disposição dos alunos em avaliarem seus pares, a relação de troca de
experiências vivenciadas entre grupos, a divisão da carga de trabalho entre os
integrantes de um mesmo grupo e a organização e a participação em um processo de
avaliaçao para a aprendizagem.
A OPA foi considerada o tipo de avaliação favorito dos alunos por ter sido bem
monitorada e estruturada pelo professor da disciplina. Um desafio ao professor, de
acordo com Issa (2012), foi fornecer feedback formativo para os seus alunos, a fim de
enfrentar os problemas imediatamente e melhorar a apresentação, a estrutura e o layout
da avaliação. Dentre os desafios dos alunos, se destacou a ansiosidade para apresentar
um relatório semanal sobre os seus progressos de avaliação com base no acordo em
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equipe. Quanto ao feedback, foram fundamentais para informar aos alunos sobre o seu
nível de desempenho, sobre quando chegar ao final de uma tarefa tópico ou avaliação
específica ou na conclusão da unidade. A utilização de ambos os tipos de feedback
(formativo e somativo), reduziu os atrasos na conclusão da atividade e gerou um alto
nível de satisfação dos alunos com esta experiência.
3.6. Proposta 6: Páginas on-line
Nesta OPA Chen et al. (2009) apresentam elementos estruturantes da sua concepção os
quais criaram uma dinâmica diferenciada. Em síntese o processo de concepção do seu
material didático possui a seguinte estrutura: o material on-line continha uma tela
instantânea sobre o sistema de aprendizagem; um artigo científico de biologia como
proposta de material on-line relacionado à audição humana e; questões rápidas de auto
nível de qualidade, foram elaboradas por dois especialistas, conforme exemplos do
Quadro 2.
Quadro 2: Feedbacks positivos e negativos pré-concebidos
Feedback positivo
Seu feedback foi realmente excelente, eu
aprendi muito com o seu conteúdo de
reflexão.
Antes de observar o seu conteúdo de
reflexão, eu nunca havia pensado sobre este
ponto de vista.
Excelente! Eu me beneficiei muito após ler
o seu conteúdo de reflexão.

Feedback negativo
Má qualidade, você deve pensar mais profundamente.

Você não escreveu o suficiente, há mais para escrever.
Você deve fazê-lo novamente.
Definitivamente eu não entendo o que você escreveu
sobre o assunto.

Fonte: Chen et al. (2009, tradução nossa, p. 285)

A partir desta OPA Chen et al. (2009, p. 288) constataram que os resultados
indicam que tecnologias web aliadas a estratégias de OPA, podem ser utilizadas como
recursos para desenvolver habilidade de reflexão com alto nível de qualidade,
consequentemente, na construção de feedbacks construtivos pelos alunos.
3.7. Proposta 7: Sistema Peer-Assessment Approach for Modern Learning Settings
O sistema de OPA intitulado Peer-Assessment Approach for Modern Learning Settings
(PASS), apresentado por AL-Smadi, Guetl e Kappe (2009), tem como objetivo
possibilitar um ambiente que permita ao aluno-avaliador selecionar partes específicas
das respostas dos seus pares avaliados e marcá-las por meio de combinações de teclas
usadas como identificadores especiais: destacar a resposta (significa que está errada),
sublinhar algumas partes da resposta (significa que estão corretas) ou mudar para itálico
(significa que são irrelevantes).
Por meio de uma avaliação realizada pelos criadores do PASS com 27 alunos,
foram constatadas boas impressões desses alunos sobre a OPA como parte da atividade
de aprendizagem, onde eles recomendam que ela seja um dos tipos de classificação ou
mesmo como parte dos contextos das suas aprendizagens. Quanto ao sistema, os alunos
recomendam seu uso em estratégias inovadoras de avaliação, como parte integrante do
processo de aprendizagem e sugeriram diversas melhorias que foram consideradas pelos
autores para uma reestruturação da usabilidade do sistema PASS.
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3.8. Proposta 8: Sistema de Resposta do Aluno
Grez e Valcke (2013) destacam o uso de um Sistema de Resposta ao Aluno (SRA),
utilizado em dispositivos móveis, cuja finalidade é possibilitar a um grupo de alunos
responderem, simultaneamente, questões de múltipla escolha com resultados gerados
automaticamente, apresentados em formatos visuais. Os alunos usaram-no para avaliar
ou projetar feedbacks imediatos relacionados às apresentações orais de seus pares. São
objetivos destes feedbacks: informar ao aluno-apresentador sobre o seu desempenho e
preveni-lo sobre ações futuras que devam tomar, a fim de melhorar suas habilidades de
apresentação oral. Feedbacks imediatos visam proporcionar impactos mais relevantes do
que os dados em fases posteriores às apresentações orais e devido ao anonimato,
reforçam sua confiabilidade, possibilitada pelo SRA.
Por isso, Grez e Valcke (2013) sugerem a adoção deste tipo de OPA numa
perspectiva longitudinal para estudar os efeitos na aprendizagem durante sua aplicação e
para observar se há um aumento nas habilidades em apresentações orais. Ao utilizar um
SRA, o professor explica um conceito, em seguida, submete os alunos a um teste de
múltipla escolha sobre sua compreensão. Os alunos respondem com aparelhos celulares
e o sistema (software) calcula os resultados e dentro de alguns segundos exibe-os para
toda a classe. A partir deste resultado o professor pode desencadear novos
procedimentos, como por exemplo, diálogos entre pares, fornecer feedbacks ou ensinar
novamente o conceito.
3.9. Proposta 9: Serious game para OPA intitulado Guess It!
Esta OPA, apresentada por Berns et al. (~2012), foi realizada por meio de um serious
game desenvolvido para o sistema operacional Android intitulado “Guess it! ”. Seu
objetivo é apoiar a aprendizagem de línguas estrangeiras delegando ao aluno a tarefa de
criar definições de termos e permitindo aos seus pares avaliarem estas definições. O
aplicativo foi desenvolvido em um programa de servidor PHP, disponível como
software livre. Nele, são armazenadas informações úteis ao aluno e ao professor. Ao
aluno são informadas as condições de estudo, as definições disponíveis, os palpites de
definições que cada aluno fez ou suas falhas durante cada seção do jogo, a avaliação de
cada jogador e os termos que cada jogador considerou interessante para serem
reestudados. Já ao professor são disponibilizadas informações sobre o uso que foi feito
do aplicativo por cada aluno, as notas que cada aluno obteve de acordo com os termos
adivinhados e as notas de suas definições recebidas dos pares, a nota que ele forneceu
para cada definição, um relatório de definições “fracas” e outro com definições
“pobres”, as quais destacam alunos que injustamente receberam notas altas e os que não
são capazes de detectar erros na língua-alvo.
3.10. Proposta 10: Wiki e fórum de discussão
Apresentada por Eugenia, M.W (2014), o objetivo com esta OPA foi explorar a
versatilidade do ambiente de autoria wiki como recurso para promover “assessment for
learning”, ou seja, a “avaliação para a aprendizagem”. Assim, esta estratégia de OPA foi
utilizada para incorporar a avaliação no processo de aprendizagem através do feedback
formativo e de orientações explícitas do professor.
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Participaram desta atividade 76 alunas (professoras em formação) distribuídas
em 11 grupos de 3 a 5 integrantes. A tarefa designada a elas teve como proposição
aplicar as habilidades e os conhecimentos que tinham apreendido para criar páginas
wiki. Para isso, um wiki foi criado para servir de página principal de acesso aos wikis
construídos pelas alunas. Rubricas de avaliação consistidas de quatro critérios: o
conteúdo, o design, a organização e a credibilidade, foram elaborados pela professora.
Um fórum de discussão foi criado para ser utilizado como recurso de interação entre as
alunas, no qual elas deveriam inserir comentários relacionados aos projetos dos seus
pares. Após concluírem a OPA, Eugenia (2014) procedeu a uma análise desses
comentários e em suas conclusões aferiram que houve contribuição mútua entre as
alunas para melhoram suas propostas. Os comentários se concentraram principalmente
sobre aspectos da concepção do projeto wiki, seguido pelo conteúdo. Não obstante, elas
indicaram dar mais importância aos comentários do professor porque eles seriam
utilizados na atribuição da nota/classificação. Indicaram também que, devido à limitação
do tempo, não gostaram de terem seus projetos avaliados em todo o processo de
aprendizagem.

4. Considerações finais
Pelo exposto no presente artigo, impulsionada pelo uso de tecnologias digitais, a OPA
encontram-se em dois patamares: por um lado, são exploradas as já existentes e
desenvolvidas para finalidades diversificadas (google docs, wiki, editores de textos, os
ambientes virtuais de aprendizagem, os sistemas de resposta ao aluno e etc.). Por outro
lado, com o aumento das pesquisas e das práticas de OPA, têm-se desenvolvido
ferramentas para atender a necessidades específicas como, por exemplo, o “PASS”
proposto por Al-Smadi, Guetl e Kappe (2009) e o “Guess it! ” proposto por Berns et al.
(2012). Outros aplicativos móveis para OPA têm sido investigados no âmbito da
inovação de meios de apoio à avaliação formativa, para permitir aos alunos refletir sobre
sua própria aprendizagem utilizando imagens ou arquivos de áudio e vídeo, trocando
mensagens entre pares [Nicol, 2008] e permitindo maior flexibilidade de tempo e de
espaço.
De modo geral, tais ferramentas foram utilizadas para proporcionar: mais
flexibilidade relacionada com os horários e locais de estudo e oferecer oportunidades
para o aluno gerenciar, rever e avaliar sua própria aprendizagem; possibilitar a
manutenção de registros das diferentes fases de um trabalho/atividade; dispor de
ferramentas de monitoramento das alterações feitas após o feedback do(s) seus par(es),
as quais podem ser mais facilmente identificadas, bem como, fazer uso de sistemas
computacionais como os tutores inteligentes que permitem ao aluno obter feedback
dinâmico durante o ato da produção de uma resposta.
Nas estratégias de OPA apresentadas no presente artigo, consideramos que as
tecnologias digitais podem ajudar os docentes a construir estratégias de avaliação, fazer
julgamentos válidos do progresso da aprendizagem do aluno, facilitar a troca de
feedback e apoiar a aprendizagem colaborativa. Alguns dos princípios de avaliação
propostos com o uso de tecnologias podem ser utilizados para contribuir com um ponto
de equilíbrio entre a avaliação enquanto um instrumento de medição do desempenho do
aluno (avaliação da aprendizagem) para uma avaliação que o envolva ativamente nos
processos de avaliação da sua própria aprendizagem (avaliação para a aprendizagem).
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Abstract. This article presents the experience of literary work developed with 7th
grade elementary students aiming at a gamified proposal of exploration and
experience of the literary work "O Espelho dos Nomes" by Marcos Bagno. The
objective of this paper is to provide an account of the activity based on the reading
vision proposed by Kleiman (2011) and gamification, considering that a gamified
process follows game characteristics such as narratives, rewards and feedbaks,
cooperation, competition, levels , Missions, interactivity and fun.

Resumo. Este artigo apresenta a experiência de trabalho literário
desenvolvido com alunos de 7º ano do Ensino Fundamental visando à uma
proposta gamificada de exploração e vivência da obra literária “O Espelho
dos Nomes” de Marcos Bagno. O objetivo do presente texto é oferecer o
relato da atividade fundamentada na visão de leitura proposta por Kleiman
(2011) e de gamificação considerando que um processo gamificado segue
caraterísticas advindas dos games, tais como, narrativas, recompensas e
feedbaks, cooperação, competição, níveis, missões, interatividade e diversão.

1. Introdução
Neste artigo apresento a proposta de trabalho gamificado que desenvolvi com duas
turmas de 7o ano terceiro trimestre de 2016. Foram realizadas diferentes atividades de
leitura envolvendo o livro “O Espelho dos Nomes”, do linguista Marcos Bagno.
Objetivando descrever e justificar o projeto, considero importante iniciar
apresentado as concepções de leitura que subjazem ao projeto pedagógico da escola na
qual o trabalho foi desenvolvido, pois tal referencial auxilia a compreender as etapas e a
forma como foi concebida a proposta.
Em consonância com o que postulam os Parâmetros Curriculares Nacionais, a
escola compreende que o ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino
Fundamental deve ser pautado pelo trabalho com os gêneros textuais, ou seja, que o
aluno faça uso da língua em situações concretas, em que haja interação com seus pares,
apropriando-se, gradualmente, das estruturas formais e ampliando sua competência
discursiva. Para tanto, devemos basear nossas práticas em sala de aula no movimento
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USO-REFLEXÃO-USO. O ensino da Língua Portuguesa também deve contemplar sua
dimensão artística, ou seja, questões relacionadas à Literatura.
Nessa perspectiva, as atividades previstas neste projeto foram planejadas a partir
de situações de interação nas quais os conhecimentos linguísticos e literários sejam
construídos buscando a mediação entre o texto e os sujeitos de modo a construir
diferentes sentidos e modos de compreender [Kleiman, 2011].
Considerando a proficiência leitora dos alunos e a importância de se
familiarizarem com uma literatura mais instigante, que provoque novos sentidos e
conduza à uma reflexão maior sobre o que foi lido e, até mesmo, sobre a nossa própria
língua, foi escolhido o livro “O Espelho dos Nomes”. Trata-se de um livro que aborda
de maneira inusitada uma brincadeira com palavras e seus significados. É um livro não
linear, que traz de uma forma diferente a construção da história, possibilitando
diferentes leituras e entendimentos. O fato de não ser linear a leitura, permitindo ao
leitor idas e vindas na construção do significado, é um dos fatores que contribui para a
escolha deste livro em consonância à vivência hipertextual [Marcuschi e Xavier 2004]
dos alunos da atualidade.
Desta forma, uma primeira justificativa para o projeto, centra-se especialmente
no fato de possibilitar aos alunos o contato com uma literatura diferente daquela que
normalmente estão acostumados e, ainda, promover um espaço de mediação e
construção de diferentes sentidos e significados a partir da leitura de uma forma
conectada à cultura digital [Soares 2002] na qual os adolescentes são protagonistas.
E por que optar pela gamificação para trabalhar com a leitura da obra? Para
responder a essa pergunta, considero importante esclarecer minha concepção de
gamificação a fim de melhor contextualizar toda a proposta.
A gamificação corresponde a uma nova metodologia adotada no século XXI. De
uma forma bastante simplificada, podemos entender a gamificação como um processo
educacional que adota as mecânicas e as dinâmicas dos jogos com o objetivo de resolver
situações problema ou atingir algum objetivo. Na educação tem um grande potencial,
pois possibilita o engajamento dos alunos através de uma prática em consonância com a
sua vivência na era digital, despertando o interesse, aumentando a participação,
desenvolvendo a criatividade e a autonomia e promovendo diálogo para a resolução de
situações-problema.
No meu entender, gamificação não consiste no uso de jogos prontos nas práticas
de sala de aula, mas sim no uso de situações envolvidas em diferentes jogos, tais como
as missões e desafios, para o desenvolvimento da aprendizagem.
Levando em conta o desejo de proporcionar aos alunos uma leitura
genuinamente literária, trabalhando com a mediação e a construção de sentidos e o uso
de uma metodologia atual e adequada aos estudantes desta geração digital, surgiu a
proposta de aliar gamificação e literatura em um único projeto.
O principal objetivo do trabalho é desenvolver competências leitoras e
estratégias de leitura através de um livro diferenciado que, normalmente não seria
escolhido pelos alunos, usando uma metodologia atual capaz de promover maior
interesse e engajamento dos alunos nas propostas.
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Como objetivos específicos elencamos: [1] Ampliar o universo literário dos
adolescentes através de uma obra que, normalmente, não seria escolhida para leitura. [2]
Aproximar a literatura de boa qualidade através de uma metodologia que engaje os
alunos no processo de aprendizagem. [3] Promover, de maneira lúdica, a mediação da
leitura possibilitando a construção de diferentes significados.
Seguindo tais premissas, este artigo organiza-se em cinco seções. Esta
introdução, que cumpre com a função de situar o projeto descrito. A seção 2, cujo
objetivo corresponde a apresentar nossa concepção de leitura e mediação literária. A
seção 3, que trata sobre a gamificação e os processos de aprendizagem que emergem na
e da cultura digital. A seção 4, cuja função é apresentar a metodologia1 e os resultados
obtidos com o trabalho. E, por fim, a seção 5, na qual teço considerações finais acerca
do trabalho.

2. A leitura e a literatura
Atualmente a leitura é vista como um processo de interação entre os sujeitos e o texto.
Seguindo essa concepção, autor e leitor são sujeitos sociais ativos, que, em mediação,
co-constroem sentidos no texto. Dessa forma, o texto deixa de ser considerado algo
independente e preexistente, mas passa a ser visto como lugar de interação e
constituição dos interlocutores.
Neste panorama, a leitura corresponde a uma atividade interativa e complexa
que envolve a produção de sentidos mobilizando diferentes saberes para além do
conhecimento linguístico. O foco da leitura, portanto, centra-se na interação entre o
autor-leitor x leitor-autor mediada pelo texto [Cafiero 2010]. Assim, seguindo essa
concepção, o leitor vai além da simples decodificação de signos, mas participa
ativamente da e na construção de sentidos.
De acordo com Kleiman (2011), a leitura corresponde a um processo cognitivo
no qual se dá a junção entre conhecimento sintático, semântico e pragmático
fundamentado na vivência pessoal e no conhecimento prévio, ou conhecimento
enciclopédico. Ou seja, o leitor faz uso de tudo o que já conhece para construir
significados a partir da sua leitura. Assim, a leitura de um texto sempre terá diferentes
possibilidades de construção de sentidos, uma vez que leva em consideração a bagagem
de cada leitor em interação com texto propriamente dito. Segundo Koch & Elias (2006,
p. 11),
o sentido de um texto é construído na interação texto-sujeitos e não algo que
preexista a essa interação. A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente
complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos
elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de
organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no
interior do evento comunicativo.

1

É oportuno esclarecer que este artigo corresponde ao relato de uma experiência de trabalho realizado em
sala de aula. E, portanto, a metodologia descrita é a forma que as atividades foram desenvolvidas, ou seja,
os passos adotados para a realização da proposta.
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É através dessa inter-relação que se forma o leitor crítico, aquele capaz de fazer
inferências, perceber intenções e estruturas, estabelecer relações e co-construir sentidos.
Os aspectos supracitados tornam-se ainda mais relevantes quando se trata de
leitura literária, uma vez que a literatura traz consigo um aspecto poético, estético e que
envolve todo um contexto de produção da obra, ou seja, conhecer o autor e a época em
que a obra foi escrita, são fundamentais para a construção de sentidos e a mediação
entre texto e leitor2. A literatura permite ao leitor uma nova forma de pensar e ver o
mundo, um novo modo de ser e estar no mundo; amplia a circulação de impressões e
percepções; é, segundo Brito, “[...] uma forma de (re)conhecer-se no mundo, na vida
[...]” [in: FNLIJ 2008 p. 100].
Considerando o posicionamento crítico acerca das obras literárias e o seu
reconhecimento como uma forma de pensar o mundo, a atividade de leitura na sala de
aula deve levar em conta outras mídias, seguindo uma perspectiva intertextual,
multimodal e, por que não, interdisciplinar. O uso de tecnologias aliadas ao trabalho
literário amplia o interesse dos sujeitos e permite maior construção de significados e
possibilidades de leitura.
Há ainda a hipertextualidade presente em diferentes obras e que precisa ser
“olhada” pelo professor, aproveitando esse recurso para ampliar o universo de sentidos
construído pelos sujeitos. De acordo com Hunt (2010), todos os textos podem ser
considerados hipertextuais, já que, para estabelecermos nossa compreensão, lançamos
mão de diferentes links e conhecimentos variados: os frames [Fillmore, 1982], de
acordo com a Linguística Cognitiva.
As questões apontadas nessa seção fundamentam a escolha por um trabalho de
leitura literária aliado a um novo paradigma metodológico em consonância com a
realidade digital dos alunos e da própria faixa etária.

3. A gamificação
O conceito de gamificação tem sido amplamente estudado e discutido no que tange à
utilização de elementos advindos de jogos digitais em variadas atividades, considerando
que trabalhar sob essa perspectiva não significa apenas criar o jogo ou somente jogar.
Trata-se de uma forma diferente de incluir conceitos relacionados aos jogos digitais (ou
não) em práticas diferenciadas. Dentre os autores que trabalham nessa perspectiva,
podemos citar Alves et al. (2014), Kapp (2012), Zichermann e Linder (2010), Thiebes et
al. (2014) e Schlemmer (2014).
Schlemmer (2014) aponta que o termo gamification (gamificação) surgiu em
2008, sendo utilizado pela indústria de jogos e, a partir de 2010, popularizou-se com o
uso em diferentes contextos, até mesmo a educação. De acordo com a autora, o processo
de gamificação consiste em fazer uso de elementos dos jogos em contextos que
normalmente não correspondem a um jogo.

2

É importante reforçar que tais aspectos são fundamentais para a compreensão de qualquer texto, no
entanto, quando se trata de literatura, têm uma função muito importante para a co-construção dos
sentidos.
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Zichermann e Linder (2010), defendem que a gamificação corresponde ao
processo de inclusão de mecânicas, estilos e pensamento de jogos em situações de “nãojogo”, tendo como foco a resolução de problemas ou desafios com vistas ao
engajamento dos sujeitos de forma lúdica e divertida.
Para Schlemmer (2014), pode-se vislumbrar a gamificação sob dois aspectos: a
persuasão ou a construção colaborativa e cooperativa. Esta, visando instigar através de
desafios, missões, descobertas, empoderamento dos sujeitos em grupos, levando a uma
visão interacionista de educação. Enquanto que aquela, estimula a competição, através
de um sistema de pontuação, recompensa e premiação, levando a uma visão empirista
de educação.
Seguindo tais preceitos, o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos em atividades
de leitura, através da gamificação na prática de sala de aula, proporciona o efetivo
envolvimento dos sujeitos em seus próprios processos de aprendizagem e construção de
significados. Tais práticas favorecem a colaboração e a cooperação entre pares,
instigando a resolução de problemas e o desenvolvimento do pensamento crítico. Além
disso, a gamificação propicia a leitura sob diferentes construções de sentidos através da
experimentação e vivências ampliando o desenvolvimento cognitivo e sociocognitivo.

4. A proposta realizada
Trabalhar literatura na escola, ainda mais na faixa etária correspondente a esse trabalho,
envolve diversos aspectos, dentre eles: a motivação. Este é, no meu ponto de vista, o
aspecto mais importante para o sucesso de um bom trabalho de leitura. No entanto, a
forma como esta leitura será cobrada também é um ponto fundamental a ser analisado.
A literatura não pode ser vista somente como uma leitura obrigatória que resultará em
uma nota no final do trimestre. Isso não motiva e muito menos incentiva a leitura.
Considerando tais aspectos, organizei meu planejamento procurando contemplar
três etapas3: a pré-leitura (motivação para a leitura), a leitura propriamente dita e o pósleitura. Para melhor entendimento e organização deste relato, descreverei as atividades
realizadas separando-as em subseções, conforme as etapas elencadas acima.
4.1 Atividades de pré-leitura
Para iniciar o trabalho com o livro escrevi o título do livro no quadro e pedi que os
alunos comentassem o que esse título suscitava. Analisamos separadamente o
significado de cada palavra do título, sempre comentando e discutindo em grande grupo.
Usamos um espelho para olhar e verificar os diferentes reflexos de nossos rostos,
procurando analisar as diferenças entre o real e o imaginário que aparece no espelho.
Vários questionamentos foram feitos nesta etapa: O espelho reflete exatamente o que a

3

Novamente reitero que o trabalho aqui apresentado não corresponde a uma pesquisa acadêmica, mas
sim, trata-se de um relato de experiência que segue etapas metodológicas relacionadas ao planejamento
das atividades.
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gente é? A imagem do espelho é o que eu esperava? É assim que me vejo? E os nomes?
Meu nome reflete o que eu sou? Entre outros questionamentos e discussões.
Depois desta sensibilização inicial, apresentei o nome do autor. Disse ser um
linguista. Discutimos sobre o que é ser linguista e propus que os alunos pesquisassem
informações na internet para conhecer um pouco mais sobre o autor. As duplas
deveriam ler o material encontrado nas buscas e encontrar informações relevantes sobre
o autor que nos ajudassem e desvendar qual seria o assunto do livro que leríamos. As
duplas apresentaram de forma oral as descobertas sobre o autor e suas hipóteses de
relações com o título e o conteúdo do livro.
Concluindo esta etapa de motivação para a leitura, apresentei a capa do livro.
Realizamos nova discussão oral sobre as relações entre o título e as imagens da capa e
tudo o mais que já havíamos discutido.
Sugeri que realizássemos uma atividade diferente para a leitura do livro: um
jogo. Os alunos ficaram muito entusiasmados com a possibilidade de fazer uma
atividade diferenciada.
4.2 A leitura propriamente dita – o jogo
A proposta do jogo envolve fases e missões. As fases são os capítulos do livro e as
missões estão relacionadas a cada capítulo, envolvendo pontuação. Visando uma maior
cooperação entre os alunos e também a possibilidade de trocas sobre a leitura, os alunos
foram organizados em grupos para a participação no jogo.
A leitura do livro foi realizada por capítulos, sendo um capítulo lido a cada
semana – uma fase do jogo a cada semana. No decorrer das 14 semanas os alunos
receberam diferentes missões a serem cumpridas a partir da leitura do capítulo. Além
disso, realizamos paradas literárias, ou seja, a cada dois ou três capítulos realizávamos
uma roda de conversa sobre o que haviam compreendido da leitura.
Criei uma narrativa relacionada ao livro na qual os alunos iam recebendo
diferentes missões para avançar nas fases. Cada capítulo do livro era uma nova fase com
diferentes desafios/missões. Para cumprir as missões os alunos deveriam ler o capítulo
em aula com a minha mediação e discussão entre colegas.
A narrativa e as missões forma disponibilizadas aos alunos uma vez por semana
em um ambiente virtual de aprendizagem, o Google Classroom. Os alunos tinham o
prazo de uma semana para cumprir as missões, sendo que os que entregassem primeiro
ganhavam mais pontos (1º a entregar: 50 pontos; 2º - 30 pontos e 3º - 15 pontos; os
demais recebiam 10 pontos por missão cumprida).
A pontuação do jogo foi contabilizada em grupos, no entanto, cada aluno deveria
cumprir separadamente suas missões para que o grupo recebesse a pontuação. Desta
forma, todos os alunos se esforçavam para cumprir as missões o quanto antes e angariar
pontos para seu grupo. O jogo envolveu duas formas de contabilizar pontos: em grupo,
que propiciou uma premiação no final e individual, que gerou uma nota para cada aluno
(é importante salientar que a escola exige que sejam realizados trabalhos avaliativos de
leitura comum).
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As missões envolveram diferentes aspectos da leitura e também os conteúdos
previstos para serem abordados a partir do texto. Além disso, os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer e trabalhar com diferentes aplicativos e ferramentas para a
execução das missões. Note-se um detalhe importante: nenhum dos aplicativos foi
trabalhado em aula ou explicado pela professora, os alunos, de forma cooperativa,
deveriam descobrir o funcionamento e o uso de cada ferramenta solicitada. O uso destes
diferentes recursos engajou os grupos e possibilitou muita integração e colaboração. Foi
um trabalho realmente colaborativo entre todos, pois, mesmo havendo uma competição
entre grupos, todos se ajudavam para conseguir entender a forma de usar as diferentes
ferramentas.
Para que haja maior entendimento da proposta, julgo conveniente apresentar
alguns exemplos de missões desenvolvidas no jogo.
A narrativa para o jogo começa assim: “Um personagem percorre o imaginário
buscando explicar de onde vem as palavras e como elas surgiram. Ele passa por
diferentes aventuras e vive uma linda história cheia de imaginação na qual as palavras
fazem parte de um belo jogo. Vamos viajar junto com este personagem entrando nesse
jogo de brincar com as palavras! Teremos 14 níveis e várias missões.”
A primeira fase corresponde ao capítulo “A máscara e o poema”. Nesta fase os
alunos receberam 3 missões através de QrCodes publicados no ambiente virtual de
aprendizagem (Classroom).
Missão 1: Gabriel entra em uma sala, encontra uma máscara e lê um poema
muito estranho. Ele tem que encontrar a palavra mais triste do poema. Quais são as
palavras tristes que ele encontra? Liste estas palavras e pergunte a 15 pessoas quais elas
acham a mais triste. Crie um gráfico com as respostas e compartilhe.
Missão 2: Depois de encontrar a palavra mais triste, Gabriel acha um livro
minúsculo, do tamanho da sua unha do polegar. Descubra as 14 palavras usadas para
fazer referência ao livro. Acesse o site abaixo e crie um caça-palavras. Marque as
palavras no seu caça-palavras4, tire um print e compartilhe.
Missão 3: Tomenota quer que Gabriel tome nota de um recado importante. Que
recado é esse? Responda neste documento. Escreva um comentário sobre esse recado de
Tomenota.
No total foram 14 fases e 28 missões, além da missão final que correspondeu a
uma das etapas de avaliação do trabalho.
Na medida em que os grupos realizavam as missões a pontuação era
contabilizada em um documento compartilhado com todos, para que pudessem saber o
andamento de seu grupo e também seus resultados individuais.
4.3 Pós-leitura

4

Site para criação de caça-palavras:
http://www.atividadeseducativas.com.br/cacapalavras/fs.wordfinder.php
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A missão final do jogo corresponde a uma avaliação individual de toda a
proposta do jogo, na qual cada aluno recebeu um questionário online colocar suas
impressões acerca da proposta e de todos o andamento do jogo.
Além desta missão final, também realizamos uma roda de conversa na qual cada
aluno teve oportunidade de comentar sobre seus sentimentos e dificuldades (ou não) no
decorrer do jogo. Encerramos o debate retomando o que havia sido conversado no início
da proposta, quando estabelecemos hipóteses sobre o conteúdo do livro. Neste momento
final, refletimos se nossas hipóteses iniciais de confirmaram ou não e qual foi o
sentimento em relação ao livro. Os alunos também tiveram a oportunidade de comentar
sobre o que entenderam da obra. Os grupos vencedores do jogo foram premiados com
livros e todos os participantes receberam balinhas.
Todo o trabalho desenvolvido nesse projeto usou diferentes tecnologias, mas
isso não impede que a proposta seja realizada sem o uso de dispositivos eletrônicos. A
gamificação envolve o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos e pode ser feita
totalmente sem o uso de tecnologia, o principal é usar o paradigma e a metodologia
diferentes para o desenvolvimento das propostas.

5. Considerações finais
Com este projeto os alunos aprenderam muito, mas especialmente que a linguagem é
maravilhosa e nos permite diferentes olhares, construções e saberes; que não há uma
única forma de produzir sentido ao que se lê e que nossa vivência e conhecimento de
mundo são fundamentais para a compreensão da leitura.
Aprenderam que as palavras podem provocar sentidos, podem ter diferentes
significados; que podemos usar as palavras para provocar sentidos e despertar diferentes
sensações nos leitores.
Descobriram que a literatura de qualidade sempre deixa algo em nós que
provoca diferentes sentimentos em cada um que a lê.
Tiveram a oportunidade de trocar ideias com seus colegas aprendendo a ouvir e
ser ouvido, respeitar as opiniões diferentes e trabalhar de forma colaborativa para que
todos tivessem um bom resultado.
E, junto com tudo isso, aprenderam conteúdos de língua portuguesa de forma
lúdica e sem cobranças através de exercícios. Com a leitura do livro compreenderam
muito bem os conceitos de sinonímia, antonímia e meronímia, por exemplo.
Os alunos gostaram de fazer a leitura do livro em forma de jogo e os
comentários sobre essa proposta foram muito satisfatórios. Alguns até disseram que este
havia sido o melhor livro que já tinham lido na sua vida, pois a proposta foi muito
envolvente.
Outro aspecto de muita aprendizagem foi o uso da tecnologia. Os alunos
aprenderam sozinhos a buscar e utilizar diferentes aplicativos e ferramentas, sempre
ajudando uns aos outros para conseguirem cumprir as missões.
Reitero o fato de que o uso da tecnologia (de forma bastante intensa neste
projeto) não inviabiliza sua reprodução em um ambiente sem internet ou dispositivos
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móveis, pois a ideia central de gamificação com uso de fases e missões pode ser
mantida.
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Abstract. This article presents the proposal of a model for digital serious
games evaluation, created envisioning the application on a serious game
integrated in an OpenSimulator virtual world whose objective is Computer
Networks’ learning. This evaluative model is called the Student’s Vision for
having this main focus, and counts with the combination of two different
instruments, being the first the adaptation of the Savi questionnaire (2011) and
the second the analysis of interaction items based on principles mentioned
from Aarseth (2003).
Resumo. Este artigo apresenta a proposta de um modelo de avaliação de
jogos sérios digitais, criado tendo em vista a aplicação junto a um jogo sério
integrado em um mundo virtual OpenSimulator cujo objetivo é a
aprendizagem de Redes de Computadores. Este modelo avaliativo é
denominado Visão do Estudante por ter este foco principal, e conta com a
combinação de dois instrumentos diferentes, sendo o primeiro a adaptação do
questionário de Savi (2011) e o segundo a análise de itens de interação com
base em princípios mencionados por Aarseth (2003).

1. Introdução
A crescente inserção das tecnologias digitais na sociedade traz a necessidade de
exploração de novos recursos no aprendizado. Nesse sentido, os Jogos Sérios Digitais
(JSD) surgem como ferramentas computacionais que, segundo Limeira et al. (2015),
contribuem no processo de construção de conhecimentos, ao envolver de forma ativa o
aluno.
Além dos JSD, os Mundos Virtuais (MV) vêm sendo cada vez mais utilizados na
educação, devido às suas características positivas como a possibilidade de colaboração e
participação ativa do estudante, além do incentivo à investigação e à resolução de
problemas [Ávila; Amaral; Tarouco, 2013]. Conforme Nelson e Erlandson (2012) são
ambientes com coordenadas tridimensionais (3D), onde o usuário é representado por um
avatar, de forma a permitir a exploração do ambiente sozinho ou acompanhado de
outros avatares.
Diversas são as iniciativas que pretendem unir as funcionalidades de MV às de
JSD, entre as quais se pode mencionar JETS [Silva, 2012], GrAFicA [Terzidou et al.,
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2012], Asthma [Gomes, 2013], e JASPION [Krassmann et al., 2015a]. De acordo com
Stefan e Moldoveanu (2015), ambas as abordages (JSD e MV) compartilham elementos
comuns, como: a) imergem o usuário em um contexto gráfico rico; b) integram
componentes especiais de design para concentrar, motivar e reter usuários; c) utilizam a
Inteligência Artificial (IA) para criar ambientes inteligentes e adaptáveis às preferências
do usuário.
Entretanto, conforme argumenta Savi (2011), realizar avaliações de JSD, seja ou
não integrados a MV, não é uma tarefa trivial, e na atualidade faltam modelos
especificamente voltados a este tipo de material instrucional.
Frente a este impasse, esta pesquisa apresenta a proposta de um modelo
avaliativo de JSD, elaborado para avaliar um JSD integrado a um MV desenvolvido em
plataforma OpenSimultator (OpenSim) e voltado à aprendizagem de Redes de
Computadores no contexto da educação superior em Ciência da Computação. O modelo
proposto é denominado Visão do Estudante, pois foca na percepção do público-alvo
(estudantes) quanto à abordagem, referenciando-se principalmente nos trabalhos de Savi
(2011) e Aarseth (2003).
O restante deste trabalho contém: o referencial teórico no capítulos 2, onde são
apresentados conceitos de JSD; os trabalhos relacionados e métodos utilizados para
avaliação no capítulo 3; a apresentação da proposta do modelo de avaliação de JSD no
capítulo 4; no capítulo 5 são realizadas algumas discussões sobre o método de avaliação
proposto, sendo concluído no capítulo 6 com as considerações finais.

2. Referencial teórico
Segundo Salen e Zimmerman (2012, p. 96), um jogo pode ser definido como “um
sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por regras,
que implica em um resultado quantificável”. Mcgonigal (2012) ressalta que jogos em
geral oferecem recompensas de maneira pela qual a sociedade, muitas vezes, não
consegue, pois ensinam, inspiram, envolvem e unem os seus usuários.
Na literatura, jogos usados no contexto educacional são denominados de várias
formas, entre elas jogos educacionais e jogos sérios, que referem-se a jogos cujo
objetivo é o ensino-aprendizagem de algum conteúdo instrucional [Silva, 2012], sendo
utilizados em diferentes níveis de ensino, indo desde a pré-escola até cursos de
graduação, especializações e corporativos [Savi; Ulbricht, 2008]. A nomenclatura Jogos
Sérios Digitais (JSD) é adotada nesta pesquisa para se referir a um jogo digital com
propósito educacional.
Klopfer, Osterweil e Salen (2009) destacam que quando JSD são incorporados a
um contexto de sala de aula os professores precisam avaliar se os estudantes extraíram o
suficiente desta experiência, salientando que esta avaliação geralmente não fará sentido
por meio de modelos de avaliação tradicionais. Sendo assim, métodos alternativos e
qualitativos devem ser considerados, como ensaios, apresentações e portfólios, que
permitam que os alunos demonstrem resultados que não apareceriam em exames
convencionais.
O trabalho de Krassmann et al. (2015b) realizou um Mapeamento Sistemático
(MS) analisando um montante de 2.174 publicações, que revelou apenas 10 artigos com
abordagens práticas de JSD que avaliaram sua influência em estudantes do ensino
superior em Ciência da Computação. Além disso, de forma geral, identificou-se que os
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autores das publicações resultantes não apresentaram claramente os parâmetros de
avaliação utilizados, permitindo constatar certa escassez de métodos reconhecidos para
avaliação e análise de JSD na literatura.
O modelo proposto nesta pesquisa foi elaborado tendo como jogo-alvo o
JASPION, um acrônimo para Jogo Sério Ubíquo Integrado a Mundo Virtual OpenSim
para o Ensino de Redes de Computadores, sendo este um JSD que propõe reforçar a
motivação pela aprendizagem. No jogo, o estudante é desafiado com uma série de
perguntas objetivas, onde, ao solucioná-las, escolhendo a opção correta de resposta,
consegue prosseguir para a próxima fase.
Este jogo (JASPION) motivou o desenvolvimento desta pesquisa, buscando
propor um modelo avaliativo que pudesse contemplar aspectos técnicos e educacionais e
permitisse a obtenção dos resultados mais significativos possíveis no que se refere à
motivação pela aprendizagem. Entretanto, vale salientar que o modelo proposto foi
construído de forma genérica, podendo ser utilizado em outras abordagens e com outros
JSD.

3. Trabalhos relacionados
Por meio da realização de revisões de literatura e da identificação dos principais
trabalhos relacionados foi possível elucidar lacunas na ciência que propiciaram a ideia
de criação desta proposta de modelo avaliativo.
O MS de Krassmann et al. (2015b) extraiu como resultado que a maioria dos
trabalhos sobre JSD com escopo semelhante ao JASPION fazem, em linhas gerais, a
adaptação de métodos avaliativos de outras áreas (computacionais e educacionais), e/ou
a realização de pré e pós-testes, e/ou a aplicação de questionários e a divisão de turmas
em grupos controle e experimental. No mesmo estudo os autores categorizaram dois
focos de avaliação mais identificados nas pesquisas, que são abaixo resumidos de
acordo com algumas das suas referências.
1. Análise de avanços cognitivos (Visão Pedagógica): busca representar a
aprendizagem decorrida com a abordagem, observando parâmetros antes e depois do
uso do jogo, pretendendo verificar sua influência enquanto ferramenta pedagógica
[Zhang; Caldwell; Smith, 2013; Raman; Lal; Achuthan, 2014; Potter et al., 2014].
2. Análise de aceitabilidade da abordagem (Visão do Estudante): busca
representar a opinião do estudante frente ao jogo e à abordagem aplicada, ou seja,
analisar seu impacto junto aos usuários [Rodríguez-Cerezo et al., 2014; Adamo-Villani;
Haley-Hermiz; Cutler, 2013; Terzidou al., 2012].
Porém, observa-se que ao avaliar o foco 1 (Visão Pedagógica), usualmente por
meio de pré e pós-testes, podem existir ameaças à validade já enfrentadas por outras
pesquisas na área, como salientam as pesquisas de Rausis e Soares (2011) e Savi (2011).
A primeira destaca a falta de uma base sobre o conhecimento real dos alunos antes e
depois da aplicação do jogo, o que segundo os autores não permite uma melhor
comparação sobre as diferenças de resultados. “Há também o fato de o jogo ter sido
executado com um pequeno conjunto de participantes, dentro do mesmo departamento,
e pelo mesmo instrutor, reduzindo a possibilidade de generalizar os resultados obtidos”
(Rausis; Soares, 2011, p. 52). Já a segunda destaca que a habilidade do professor que
cria os prés e pós-testes pode interferir na qualidade dos instrumentos e, por
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conseguinte, influenciar no resultado da medição. “Desvios nos resultados também
podem ocorrer caso pré-teste e pós-teste sejam muito parecidos” [Savi, 2011, p. 201].
Assim, visando tornar a avaliação mais acurada e eficiente, optou-se por aderir
somente ao segundo foco de avaliação mais mencionado em pesquisas relacionadas: 2 –
Análise de aceitabilidade da abordagem (Visão do Estudante). Com este foco pretendese mapear indícios de motivação nos usuários derivados da abordagem de JSD,
partindo-se da premissa de que “não basta que um jogo seja didaticamente adequado e
promova a aprendizagem, ele também precisa ser capaz de motivar os alunos a
estudarem e proporcionar uma boa experiência” [Savi 2011, p. 100].
Esta pesquisa inspira-se principalmente no modelo de avaliação de JSD de Savi
(2011), pretendendo expandi-lo e adaptá-lo para um lado mais prático, mas baseando-se
nos mesmos princípios do autor, que procurou avaliar se um jogo: (a) consegue motivar
os estudantes a utilizarem o recurso como material de aprendizagem; (b) proporciona
uma boa experiência nos usuários; (c) gera uma percepção de utilidade educacional
entre seus usuários.
O modelo de avaliação de JSD de Savi (2011) consiste de um questionário
composto por três subcomponentes principais, que são a seguir sucintamente
apresentados.
Subcomponente 1: Motivação
Segundo Savi e Ulbricht (2008) existe uma expectativa de que um jogo
educacional seja capaz de motivar a aprendizagem dos alunos, ou seja, de que a
motivação deve ser um componente intrínseco aos jogos. Já Göbel et al. (2010)
pressupõem que a motivação para aprender é proporcional à diversão do jogo.
O subcomponente Motivação é composto pelas quatro dimensões do modelo
ARCS [Keller, 1987]: atenção, relevância, confiança e satisfação, que de acordo com
Savi (2011) permitem avaliar se o jogo captura a atenção dos alunos, mostra a
relevância do objeto de aprendizagem e motiva-os a usar o conhecimento aprendido.
Este subcomponente representa 10 questões fechadas no questionário.
Subcomponente 2: Experiência do Usuário
Pretende avaliar se o jogo promove uma experiência agradável ao deixar os
alunos à vontade, facilitando o processo de aprendizagem [Savi, 2011]. É fortemente
baseado no modelo EGameFlow [Fu; Su; Yu, 2009], que se trata de um derivado do
GameFlow. Este, por sua vez, foi criado por Sweetser e Wyeth (2005), que
identificaram oito elementos centrais do prazer em jogos: concentração, desafio,
habilidades, controle, metas claras, feedback, imersão e interação social.
Já o EGameFlow [Fu; Su; Yu, 2009] é focado em jogos digitais e traz seis
elementos, em vez dos oito iniciais do GameFlow, substraindo deste os elementos
concentração, habilidades e metas claras, e acrescentando o elemento diversão.
Do subcomponente Experiência do Usuário 19 questões fechadas são acrescidas
ao questionário.
Subcomponente 3: Aprendizagem
No estudo de Savi (2011) este subcomponente é composto por cinco dimensões,
sendo elas: os três primeiros níveis da Taxonomia de Bloom (1956) (conhecimento,
compreensão e aplicação) e duas dimensões com as variáveis “aprendizagem de curto
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termo” e “aprendizagem de longo termo”, com base no modelo de avaliação de Sindre e
Moody (2003). Três questões fechadas extraem-se deste subcomponente para o
questionário.
Esta pesquisa diferencia-se do estudo de Savi (2011) por propor uma abordagem
híbrida, que considera não apenas o feedback do estudante ao responder questões
subjetivas, mas também analisa dados objetivos da interação direta do usuário com o
jogo, visando obter a triangulação das informações. Também traz como diferencial o
escopo relacionado especificamente à percepção do jogador para analisar aspectos de
motivação, sem considerar o aspecto da aprendizagem.
Vale ressaltar que, nesta pesquisa, subentende-se que somente o Subcomponente
1 – Motivação [Keller, 1987] não poderia satisfazer o propósito de avaliação da
motivação no estudante, pois é amplo e não se atém especificamente a JSD. Sendo
assim, considera-se os subcomponentes Motivação e Experiência do Usuário de Savi
(2011) para este fim.

4. Proposta de modelo de avaliação de JSD
Com o objetivo de apresentar a proposta de modelo de avaliação de JSD
denominado Visão do Estudante, nas próximas subseções são apresentados os
instrumentos utilizados.
4.1 Instrumento 1 – Questionário
Este instrumento foi obtido por meio de uma adaptação do método proposto na
pesquisa de Savi (2011). No total, com seus três subcomponentes (Motivação,
Experiência do Usuário e Aprendizagem), o modelo avaliativo do autor apresenta-se
como um questionário contendo 29 questões fechadas. Entretanto, para o modelo Visão
do Estudante proposto nesta pesquisa foram utilizados somente os dois primeiros
subcomponentes, devido à aprendizagem não ser foco de avaliação pelas razões
destacadas na subseção 3, que envolvem a dificuldade e subjetividade em avaliá-la.
Na Figura 1 é possível observar um comparativo entre os subcomponentes e o
número de questões correspondentes à proposta de Savi (2011) versus a adaptação
realizada nesta pesquisa.

Figura 1. Proposta de Savi (2011) (esquerda) X modelo Visão do Estudante (direita)

Como é possível observar na Figura 1, além de subtraído o subcomponente
Aprendizagem, foram desconsideradas três questões do subcomponente Experiência do
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Usuário, que correspondem à avaliação da interação social, devido ao jogo-alvo da
pesquisa ser no formato single-player e não propiciar diretamente este tipo de interação.
Dessa forma, o Instrumento 1 do modelo Visão do Estudante é uma adaptação do
instrumento de Savi (2011), composto por 23 questões fechadas que utilizam como
parâmetro de resposta, assim como o autor, a Escala Likert1 de cinco alternativas:
Discordo Fortemente, Discordo, Neutro, Concordo e Concordo Fortemente.
4.2 Instrumento 2 – Dados de interação
Este instrumento se trata de uma análise do(s) percurso(s) do usuário dentro do
MV enquanto jogador, visando verificar dados de sua interação com o jogo e com a
abordagem à qual foi submetido. Foi concebido no intuito de obter dados que possam
embasar os resultados do JSD enquanto ferramenta pedagógica, complementando e
permitindo fazer triangulações com dados do Instrumento 1.
Segundo Aarseth (2003) existem três principais formas de adquirir conhecimento
sobre um jogo: (a) estudar design, regras e mecânica do mesmo; (b) observar os usuários
jogarem e ler os seus relatórios e comentários; (c) o próprio pesquisador jogar, o que
segundo o autor é a melhor via, especialmente se combinada ou reforçada pelas outras
duas.
Nesse sentido, visando observar o comportamento dos usuários no jogo (b), de
forma transparente é feita a captura e gravação audiovisual da tela dos computadores
usados no experimento, utilizando para isso o aplicativo gratuito oCam2. Assim, é
armazenada toda a interação do estudante com o jogo, de forma a possibilitar a posterior
análise dos dados de interação do estudante com o ambiente, conforme itens elencados
na Tabela 1.
Tabela 1. Itens de interação do usuário com o JSD – Instrumento 2
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

2

Dado/Atividade
Dados gerais
Tempo total gasto com a abordagem
Número de tentativas
Média de tempo aproximado gasto em cada tentativa
Pré-jogo
(Tempo da abordagem sem erros / Número de tentativas)
Tempo gasto no reconhecimento e ambientação ao jogo (introdução)
Tempo respondendo o questionário inicial (perfil de jogabilidade)
Jogo
Número de fases jogadas
Número de fases concluídas
Total de tempo gasto com as fases
Média de tempo aproximado gasto em cada fase
Número total de erros
(Número de fases jogadas / Tempo)
Visualização de recursos
Número de materiais de apoio ao jogo acessados
Total de tempo visualizando materiais de apoio ao jogo
Média de tempo visualizando cada material de apoio ao jogo
Número de materiais didáticos de apoio às fases acessados
Total de tempo visualizando materiais didáticos de apoio
Média de tempo visualizando cada material didático de apoio

Um tipo de de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários e em pesquisas de
opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível
de concordância com uma afirmação [Likert, 1932].
Disponível em: http://ohsoft.net/en/product_ocam.php
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Para composição da Tabela 1 com 16 itens de interação, foram tomados como
referência alguns exemplos de técnicas de observação e métricas utilizadas em testes de
usabilidade em Interação Humano-Computador (IHC), como tempo total e médio para
executar tarefas, número de erros e acertos e persistência após o erro [Prates; Barbosa,
2003]. Para fins de análise e apresentação, os itens de interação foram agrupados de
acordo com a similaridade das atividades, sendo eles: dados gerais, pré-jogo, jogo e
visualização de recursos.
Com os dados obtidos via análise dos itens de interação busca-se encontrar
padrões e estabelecer relações que possam levar à identificação de fatores motivacionais
nos estudantes (buscaram fontes de conhecimento extra no decorrer do jogo, por
exemplo), originados devido à ou por meio da abordagem JSD.
Vale ressaltar que o item 5 da Tabela 1 se trata de um questionário elaborado
para identificar dados dos participantes, como preferências de estilo cognitivo e nível de
conhecimento na área de Redes de Computadores, que pode ser substituído por qualquer
outro tipo de diagnóstico que melhor dê suporte à abordagem proposta. O item 10 se
refere a erros do usuário enquanto jogador (erros de resposta) e não aos técnicos
relacionados è execução do sistema. Além disso, salienta-se que há uma diferença entre
os itens 11 e 14 (materiais de apoio e materiais didáticos de apoio). O item 11 se refere a
materiais voltados ao entendimento das instruções e regras do jogo, servindo para
contextualizar o estudante. Já o item 14 está associado às leituras complementares, ou
seja, materiais didáticos com conteúdos inerentes às fases, dispostos para auxiliar na sua
resolução.

5. Discussão sobre a proposta de modelo de avaliação
O modelo de avaliação de JSD proposto neste artigo, denominado Visão do
Estudante, foca na percepção do jogador. Conta com a recuperação do feedback e a
observação do público-alvo no uso do jogo.
Para a retenção do feedback é utilizada uma adaptação do questionário proposto
por Savi (2011). Já para a observação do público-alvo são considerados princípios
delineados por Aarseth (2003), valendo-se de técnicas de avaliação de IHC, por meio da
gravação em vídeo da tela do computador do usuário em interação com o jogo, partindo
do pressuposto de que nem sempre usuários conseguem expressar ou descrever sua
experiência com o uso de um sistema [Prates; Barbosa, 2003].
Além de ser possível associar os indícios derivados dos dados obtidos com este
modelo com outras características do perfil da amostra (socais, econômicas e culturais),
algumas das hipóteses que, por exemplo, podem ser elencadas e analisadas são:
a) Usuários que melhor avaliaram o subcomponente Motivação (atribuindo as
maiores pontuações) jogaram e concluiram mais fases e/ou visualizaram
mais materiais de apoio.
b) Usuários que pior avaliaram o subcomponente Experiência do Usuário
(atribuindo as menores pontuações) despenderam menos tempo em cada fase
e tiveram um maior número de erros.
Assim, esta pesquisa apresenta um modelo híbrido de avaliação de JSD, por
considerar instrumentos objetivos e subjetivos, proposto como mecanismo para
avaliação do JASPION, mas que pode ser utilizado em outros contextos de escopos
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similares. A Figura 2 ilustra os instrumentos utilizados no modelo, bem como suas
principais referências e a esquematização de seus subcomponentes.

Figura 2. Referenciais e instrumentos utilizados no modelo de avaliação proposto

A combinação de dois instrumentos permite realizar a triangulação dos
resultados, fortalecendo a credibilidade do estudo avaliativo. A triangulação na
avaliação é definida por Laguartia et al. (2007, p. 03) como “o emprego de múltiplas
fontes de dados, observadores, métodos ou teorias na investigação de um mesmo
fenômeno, apoiando um achado com a ajuda de outros”.
Observa-se assim, a proposta de um modelo que almeja apresentar resultados
consistentes, com instrumentos complementares que possibilitam o cruzamento dos
dados obtidos entre si para analisar de fato, ou na prática, como ocorreu a interação do
usuário com o jogo.

6. Considerações Finais
A pesquisa aqui apresentada introduz um modelo de avaliação de Jogos Sérios Digitais
considerado híbrido, pois faz a combinação de dois instrumentos de abordagens
diferentes, sendo um deles uma adaptação do modelo de Savi (2011) e o outro composto
de técnicas de observação de IHC com base em princípios mencionados por Aarseth
(2003). Recebeu a denominação Visão do Estudante por ter este foco principal de
avaliação, buscando observar indícios de motivação no usuário frente à abordagem com
JSD.
A avaliação da motivação e da experiência do usuário, segundo Savi (2011), é
considerada importante para mensurar o envolvimento do estudante com a abordagem,
delineando a eficácia de sua estratégia. Além disso, se os jogadores não gostarem do
jogo, não irão jogá-lo [Sweetser; Wyeth, 2005].
O modelo de avaliação Visão do Estudante apresentado neste artigo visa
contribuir com a lacuna de modelos avaliativos de JSD, indicando uma forma que
amplie a análise de resultados derivados dessas abordagens, potencializando e
estimulando seu uso enquanto ferramenta educacional. Como
trabalhos
futuros
pretende-se fazer do modelo um framework avaliativo que possa automatizar e
sistematizar os dados obtidos, para ser utilizado por outras instituições e em outros
contextos, além de aplicá-lo em estudos de caso a fim de verificar potencialidades,
fragilidades e possíveis modificações na proposta.

39

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

Referências
Aarseth, E. Playing Research: Methodological approaches to game analysis. Game
Approaches / Spil-veje. Papers from spilforskning.dk Conference, 2003.
Adamo-Villani, N.; Haley-Hermiz, T.; Cutler, R. Using a Serious Game Approach to
Teach ‘Operator Precedence’ to Introductory Programming Students. 17th
International Conference on Information Visualisation, 2013.
Ávila, B.; Amaral, E. M. H.; Tarouco, L. Implementação de Laboratórios Virtuais no
Metaverso OpenSim. Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE), v. 11 n.
1, julho, 2013.
Bloom, B. S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational
goals. Handbook I, cognitive domain. 207 p. New York; Toronto: Longmans, Green,
1956.
Fu, F.; Su, R.; Yu, S. EGameFlow: A scale to measure learners' enjoyment of e-learning
games. Computers & Education, v. 52, n. 1, p. 101-112, 2009.
Gobël, S.; Hardy, S.; Wendel, V.; Mehm, F.; Steinmetz, R.f. (2010). “Serious games for
health: personalized exergames”. In: Proceedings of the international conference on
Multimedia - Pages 1663-1666.
Gomes, T. E. O. 3D Virtual Environments' Generation. Dissertação de Mestrado.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Informática. Universidade do Minho,
Portugal, 2013.
Keller, J. M. Development and use of the ARCS model of motivational design. Journal
of Instructional Development, v. 10, n. 3, p. 2-10, 1987.
Klopfer, E.; Osterweil, S.; Salen, K. Moving Learning Games Forward: Obstacles,
Opportunities and Opennes. The Education Arcade, Massachusetts of Technology,
2009.
Krassmann, A. L. Paschoal, L. N.; Falcade, A.; Medina, R. D. JASPION: Jogo Sério
Educacional Sensível ao Contexto Integrado ao Mundo Virtual OpenSim XXVI
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), 2015a. DOI:
10.5753/cbie.sbie.2015.429
Krassmann, A. L.; Paschoal, L. N.; Falcade, A.; Medina, R. D. Evaluation of Gamebased Learning approaches through Digital Serious Games in Computer Science
Higher Education: A Systematic Mapping. XIV Simpósio Brasileiro de Jogos e
Entretenimento Digital (SBGames), 2015b.
Likert, R. A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, v. 22,
n. 140, 1932.
Limeira, C. F. D.; Santa Rosa, J. G.; Pinho, A. L. S. Avaliação, análise e
desenvolvimento de jogo sério digital para desktop sobre sintomas e procedimentos
de emergência do Acidente Vascular Cerebral. VII Congresso Internacional de
Design da Informação, 2015.
Nelson, B. C.; Erlandson, B. E. Design for Learning in Virtual Worlds. Library of
Congress Cataloging-in- Publication Date. By Swales &amp; Willis Ltd. 2012. 229
páginas.

40

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

Potter, H.; Schots, M.; Duboc, L.; Werneck, V. Inspector X: A Game for Software
Inspection Training and Learning. 27th IEEE Conference on Software Engineering
Education and Training (CSEE&T), 2014.
Raman, R.; Lal, A.; Achuthan, K. Serious Games based approach to cyber security
concept learning: Indian context. International Conference on Green Computing
Communication and Electrical Engineering (ICGCCEE), 2014. DOI:
10.1109/ICGCCEE.2014.6921392.
Randel, J. M. et al. The Effectiveness of Games for Educational Purposes: A Review of
Recent Research. Simulation Gaming, v. 23, n. 3, p. 261-276, 1992.
Rausis, B. Z.; Soares, G. M. Desenvolvimento de um Jogo Educacional para o Ensino
de Gerenciamento de Projetos em Cursos de Graduação na Área de Computação.
Trabalho de Conclusão de Curso – Sistemas de Informação. Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), 2011.
Rodríguez-Cerezo, D.; Sarasa-Cabezuelo, A.; Gómez-Albarrán, M.; Sierra, J. L. Serious
games in tertiary education: A case study concerning the comprehension of basic
concepts in computer language implementation courses. Computers in Human
Behavior, v. 3, p. 558-570, 2014.Santos, E. M. Avaliação da Influência dos Estilos
Cognitivos no Perfil do Aluno de Educação a Distância. Dissertação de Mestrado.
Mestrado em Engenharia da Produção. Universidade de São Paulo (USP), 2007.
Salen, K.; Zimmerman, E. Regras do jogo: fundamentos do design de jogos. São Paulo:
Blucher, Brasil, 2012.
Savi, R. Avaliação de Jogos para a Disseminação do Conhecimento. Tese de Doutorado.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento.
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2011.
Savi, R.; Wangenheim, C. G. V.; Ulbricht, V.; Vanzin, T. Proposta de um Modelo de
Avaliação de Jogos Educacionais. Revista Novas Tecnologias na Educação
(RENOTE) V. 8 Nº 3, dezembro, 2010.
Silva, T. G. Jogos Sérios em Mundos Virtuais: uma abordagem para o ensinoaprendizagem de Teste de Software. Dissertação de Mestrado. Programa de PósGraduação em Informática. Universidade Federal de Santa Maria, 2012.
Sindre, G.; Moody, D. Evaluating the Effectiveness of Learning Interventions: An
Information Systems Case Study. 11th European Conference on Information Systems
(ECIS), Itália, 2003.
Stefan, L.; Moldoveanu, F. Gamified 3D Virtual Learning Environment for Improved
Students’ Motivation and Learning Evaluation. A Case Study on “3DUPB” Campus.
The 11th International Scientific Conference eLearning and software for Education,
2015. DOI 10.12753/2066-026X-15-000
Sweetser, P.; Wyeth, P. GameFlow: A Model for Evaluating Player Enjoyment in
Games. Computers in Entertainment, v. 3, n. 3, 2005.
Terzidou, T.; Tsiatsos, T.; Dae, A.; Samaras, O.; Chasanidou, A. Utilizing virtual
worlds for game based learning: Grafica, a 3D educational game. 12th IEEE
International Conference on Advanced Learning Technologies, 2012.
Zhang, J.; Caldwell, E. R.; Smith, E. Learning the Concept of Java Inheritance in a
Game. 18th International Conference on Computer Games (CGAMES), 2013.

41

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

A cultura digital conectando saberes: proposta de
desenvolvimento do jogo Insekt GO para o ensino de Biologia
Leticia Azambuja Lopes1, Paulo Tadeu Campos Lopes1
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Luterana
do Brasil (ULBRA) – Campus Canoas – Av. Farroupilha, 8001 – Prédio 14 – Sala 338 – CEP
92425-900 – Canoas – RS – Brasil
1

leazambuja@gmail.com, pclopes@ulbra.br

Abstract The game Pokémon GO represented a great cultural explosion in 2016
and can be used as a basis to learn important concepts in the teaching of biology,
because the insertion of digital technologies and the consumption of digital media
should be allied in the learning processes. In this sense, we propose a similar game,
the Insekt GO, which intends to problematize on the theory of Evolution, mistakenly
developed by the Pokémon franchise.
Resumo O jogo Pokémon GO representou uma grande explosão cultural em 2016 e
pode ser utilizado como base para aprender conceitos importantes no ensino de
Biologia, pois, a inserção das tecnologias digitais e o consumo de mídias digitais
devem ser aliadas nos processos de aprendizagens. Neste sentido, propomos um
jogo similar, o Insekt GO, o qual pretende problematizar sobre a teoria da
Evolução, desenvolvida equivocadamente pela franquia Pokémon.

1. Introdução
Uma das tendências na educação é a apropriação das tecnologias digitais como
ferramentas de aprendizagem, inicialmente com o advento da Educação a Distância
(EAD) e ampliando a utilização destas tecnologias às salas de aula convencionais,
levando a mudanças paradigmáticas nos processos pedagógicos.
Assim, pensar e elaborar metodologias diferenciadas, que possam ser utilizadas
para construção do conhecimento de forma que proporcionem aprendizagens
expressivas e colaborativas são estratégias que, provavelmente proporcionarão
resultados mais efetivos na busca de melhores desempenhos nos processos de
aprendizagem. Para que isto ocorra, é preciso repensar os processos educativos, bem
como, os atores envolvidos na educação também precisam remodelar suas perspectivas,
em especial o papel docente, o qual reflete na aprendizagem discente. Esta
remodelagem docente precisa estar em sintonia com as formas de socialização, aspectos
culturais e diferentes maneiras de aprender que os alunos apresentam.
Portanto, visando contribuir para o entrelaçamento destas proposições e buscar
novas possibilidades para o ensino de Biologia, o objetivo da pesquisa é a formulação de
um jogo baseado no Pokémon GO. O jogo proposto tem a premissa de que podemos
aprender sobre a biologia usando insetos como modelo e problematizar sobre a teoria de
evolução desenvolvida equivocadamente pela franquia Pokémon, procurando
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diferenciar metamorfose e evolução, visto que o conceito não é abordado de maneira
correta na franquia, o que pode incorrer em ambiguidade para os estudantes.

2. Cultura digital e educação
A composição de culturas que as sociedades produzem, as quais promovem
interações e conhecimentos diversos, são desenvolvidas pelas experiências humanas.
Atualmente vivenciamos uma cultura digital, produzida por influência das tecnologias
digitais e a extensão desta cultura, especialmente nas pessoas que já nasceram neste
meio digital, onde há interações com diversos artefatos digitais de comunicação, entre
eles computadores, smartphones, tablets, consoles para jogos, etc. (PRETTO, 2011),
vem rompendo com o modelo tradicional de ensino, o qual Paulo Freire chamava de
“educação bancária”. Este modelo não é mais possível na sociedade atual, cercada por
informação a todo instante, onde alunos podem acessar conteúdos escolares na palma da
mão devido a artefatos como smartphones. Apesar de algumas realidades ainda não
possíveis, este é um fato que não se pode negligenciar.
Assim, precisamos pensar em novas formas de ensinar, percebendo que os
espaços escolares não são mais territórios fixos, mas há novas perspectivas de ensino, e
novos espaços educacionais são possíveis (ECHEVERRÍA, 2015).
Se percebe que, a inclusão e/ou produção de jogos digitais na Educação é uma
tendência, visto diversos trabalhos publicados que indicam esta direção, como podemos
verificar no trabalho de Rodrigues et al. (2016), os quais desenvolveram dois projetos e
produziram colaborativamente dois jogos de cartas para ensino de Geografia e Ciências
para estudantes do 6° ano do ensino Fundamental. Os autores usaram como modelo o
Super Trunfo para o ensino de paisagens geográficas e como modelo o Pókemon GO,
através do aplicativo LibreOffice Impress, desenvolveram um jogo para estudo da
biodiversidade. Nessa linha de utilizar o Pókemon GO como estratégia para o ensino.
Santos et al. (2016) reuniram a cartografia digital e a realidade aumentada para ensinar
Geografia para instruir professores da educação básica num curso de formação
continuada. Assim, verifica-se que os jogos digitais podem e devem fazer parte das
estratégias de ensino, configurando ótimas ferramentas didáticas que favorecem a
aprendizagem.
Neste sentido, proporcionar diferentes caminhos que possam ser explorados
como métodos de ensino, como a inserção de jogos digitais como ferramentas didáticas,
levarão a novas possibilidades educacionais (BOYLE et al., 2011).

3. Por que Pokémon GO?
Em 2016 foi lançado o jogo Pokémon GO, o qual possui uma tecnologia de
realidade aumentada, desenvolvido para dispositivos móveis, e já é considerado o jogo
mais popular nos EUA, não demorou muito para se tornar o jogo mais baixado de todos
os tempos em todo o planeta (BBC, 2016). O jogo foi inspirado no desenho japonês dos
anos 90, Pokémon, o qual retrata a história de crianças e adolescentes que tinham uma
missão incentivada na escola: encontrar e treinar animais exóticos encontrados na
natureza. A invenção desta história provavelmente foi fortemente influenciada pela
cultura Mushi japonesa, a qual incentiva crianças e adolescentes a apreciar, conhecer e
colecionar pequenos animais, como répteis, anfíbios e insetos (TAKADA, 2012). O
criador do Pokémon, Satoshi Tajiri tinha fascinação por insetos quando criança, daí a
inspiração maior para a criação de diversos personagens.
Tanto no desenho como no jogo, há diversos Pokémons baseados em espécies
reais, Cartepie, por exemplo, pode ter sido inspirada na lagarta de tigre oriental
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Swallowtail (Papilio glaucus , Linnaeus 1758) (DORWARD et al., 2016). Para modelo
do Kabuto, um Pokémon fóssil, foi utilizado o caranguejo-ferradura ou límulo
(DORWARD et al., 2016), um artrópode próximo das aranhas e escorpiões. Estes
animais são representantes da classe Merostomata, composta por espécies já extintas,
restando apenas quatro espécies atuais, sendo o límulo uma delas (PECHENIK, 2016).
Kakuna pode ter sido inspirado em pupas de abelhas, Vileplume foi inspirado na planta
Raffesia arnoldii, Victreebel se assemelha muito com Nepenthes rajah, uma espécie de
planta carnívora. O famoso Pikachu é inspirado numa espécie de coelho, o Pika
(Ochotonidae sp.) (DORWARD et al., 2016).
De acordo com Dorward et al. (2016) o jogo Pokémon GO pode ser um aliado
ao ensino de Ciências, em especial à conservação de espécies, principalmente porque,
assim como na natureza, os personagens têm diferentes tipos de habitat, hábito,
diversidade e abundância, proporcionando um bom modelo para representar a natureza.
Além disso, a preocupação com a conservação é primordial, visto que estamos
vivenciando uma difícil época onde a degradação do ambiente e a superpopulação estão
limitando as condições de vida na Terra.
Precisamos nos preocupar em melhorar e viabilizar o equilíbrio entre
desenvolvimento e sustentabilidade, para podermos ter capacidade de sobrevivência da
vida, pois, um dos grandes problemas que enfrentamos é a possibilidade de esgotamento
de recursos naturais que inviabilizem, também, a alimentação humana. Neste sentido, os
insetos são importantes animais para estudarmos, pois deles depende grande parte da
manutenção de vida no planeta porque são os principais agentes polinizadores das
Angiospermas, as plantas que produzem frutos, os quais são a base para a alimentação
de diversos grupos animais, inclusive dos humanos. Há uma grande preocupação com
perda de habitat destes animais e que pode acarretar severas modificações nas suas
populações, inclusive uma extinção em massa de insetos.
Portanto, pensando nessas conjecturas, está sendo desenvolvido o jogo Insekt
GO, baseado no Pokémon GO, para auxiliar a compreensão de fenômenos naturais
tendo como modelo os insetos, promovendo, assim, condições para problematizar
algumas questões, principalmente quanto ao conceito de Evolução Biológica, visto que,
no Pokémon, os animais “evoluem” e transformam-se em outras formas, com mais
poderes, porém, o conceito de evolução no jogo é errôneo, na verdade o que ocorre é a
metamorfose dos personagens.

4. Problematizando a Evolução dos Pokémons
Os personagens de Pokémon são animais que sofrem o que o autor chamou de
Evolução, onde há mudanças caracterizadas principalmente pela modificação física e
aumento do “poder” que o personagem teria. No Brasil, a teoria da Evolução é de difícil
entendimento por parte dos estudantes, pois envolve diversos conceitos biológicos, há
entraves relacionados à cultura religiosa, além da fragmentação em que a temática é
abordada inclusive na formação docente (CARLETTI; MASSARANI, 2011;
OLIVEIRA et al. 2016; BULLA; MEGLHIORATTI, 2016).
Em Pokémon GO os personagens passam pelo processo de metamorfose, não
Evolução. A metamorfose é o conjunto de modificações morfológicas e estruturais que
alguns animais apresentam em seu desenvolvimento, do estado larval à fase definitiva
ou adulta (GULLAN; CRANSTON, 2007).
Assim, a presente pesquisa tem o objetivo de elaborar um jogo semelhante ao
Pókemon Go a fim de estudar questões de Biologia, como a Teoria da Evolução e
Biodiversidade.

5. Metodologia
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A presente pesquisa envolve duas estudantes bolsistas do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) do CNPq e um
grupo de pesquisa em Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências.
A pesquisa tem abordagem qualitativa, de caráter exploratório, onde os dados
coletados são predominantemente descritivos, visando apresentar a pré-produção do
jogo Insekt GO (GIL, 2007).
A preocupação com a identidade do grupo foi instantânea, portanto com o
auxílio do programa PowerPoint, que é um programa utilizado para criação, edição e
exibição de apresentações gráficas, foi criado o logotipo do grupo Iniciação Científica
Games (Figura 1).
Também no sentido de identificar o jogo, foi criado o logotipo (Figura 3) no
PicsArt, um aplicativo onde é possível desenvolver desenhos, colagens e edições.

Figura 1. Logotipo do grupo.
Fonte: os autores.

Figura 3. Logotipo do
jogo.
Fonte: os autores.

Alguns personagens foram criados no mesmo aplicativo, o PicsArt (Figura 4 e
Figura 5).

Figura 4. Personagens humanos do jogo (Ellie/Jake), desenvolvidos no app PicsArt. Fonte: os
autores
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Figura 5. Ilustração das fases de desenvolvimento (metamorfose) que
ocorre em insetos presentes no jogo, desenvolvidos no app PicsArt.
Fonte: os autores.

Foi utilizado como base para desenvolver o jogo a plataforma Unity 5, onde
estão sendo criados o cenário, serão introduzidos os personagens, os movimentos e
todas as funções do jogo (Figura 6).

Figura 6- O jogo Insekt GO em desenvolvimento na plataforma Unity 5.
Fonte: os autores.

A plataforma Unity 5 vem sendo utilizada para construção e desenvolvimento de
jogos digitais com objetivos didáticos como nas pesquisas desenvolvidas por Araújo et
al. (2016), estão desenvolvendo um jogo chamado Missão Aedes, que tem objetivo de
alertar sobre a problemática da proliferação do mosquito Aedes aegypti. A plataforma
Unity 5 parece de fácil entendimento, além de oportunizar a exportação dos jogos para
smartphones, o que facilita a sua utilização como ferramenta didática.
Para utilizar o Unity 5, buscamos auxilio de vídeos no YouTube para que
pudéssemos ter uma base de como funcionaria as configurações e o funcionamento do
jogo. Usamos recursos do próprio aplicativo para criar a maior parte do cenário,
texturas, objetos e as amplas opções que segue na plataforma.
Para criar personagens e objetos em 3D foi utilizado o site SketchUp, plataforma
livre onde podemos encontrar objetos já prontos, como também criar livremente o
objeto desejado. O SketchUp está disponível para download em:
https://www.sketchup.com/pt-BR. Esta também é uma plataforma que vem sendo

46

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

utilizada para fins didáticos como auxiliar no aprendizado de diversas disciplinas
escolares (MORE et al., 2016;VIEIRA, 2015)
O jogo foi pensado e delineado pelas alunas bolsistas PIBIC-EM. Partindo do
princípio de que a maioria dos jogos têm uma história fictícia para maior imersão dos
jogadores, esse jogo conta a história do personagem Ellie/Jake (que pode ser escolhido
pelo jogador), estudantes do Ensino Médio, que querem muito se tornar um (a) biólogo
de sucesso. Por isso seu professor lança um desafio: pede para que eles capturem o
maior número de insekts (o nome genérico dos personagens insetos no jogo) possíveis.
O professor irá apresentar o tutorial do jogo, logo depois que a história é apresentada,
traz o professor auxiliando o personagem e mostrando-o como cumprir sua tarefa, como
levar os insekten à metamorfose, entre outros atributos.
O personagem vai capturar um insekt e tirar uma fotografia dele que vai entrar
na galeria do jogo. Ao clicar na foto, irá abrir uma lista de informações sobre o insekt,
sua metamorfose e alimento e outras informações que precisa, para que então o
personagem possa ir à busca do determinado alimento para que ele possa entrar em
metamorfose.
Com o desenrolar do jogo o jogador poderá receber medalhas por tarefas
cumpridas, como por capturar um número x de insekten, por seu insekt entrar em
metamorfose, entre outras tarefas que irão ser passadas ao longo do jogo.
O tempo do jogo dependerá do jogador, pois não há uma média de tempo para o
jogo acabar. De início o jogo somente acabará quando o jogador conseguir levar ao
processo de metamorfose todos os seus insekten.
Como jogar:
Passo 1. Cada jogador escolhe seu personagem.
Passo 2. O professor irá orientar o jogador, mostrar os comandos para que possa
prosseguir o jogo.
Passo 3. Além de orientar, o professor dará ao personagem alguns objetos que o
auxiliarão no jogo, como um puçá (rede de captura), uma bússola e um mapa com a
localização dos primeiros insekten.
Passo 4. Para capturar um insekt, o jogador deverá usar um puçá que estará na
mão do personagem, arremessando em direção ao insekt.
Passo 5. Ao coletar o seu primeiro insekt vão aparecer na galeria do jogo a foto e
as informações sobre o personagem.
Passo 6. Abrindo a galeria podemos, de acordo com as informações, ir à busca
dos alimentos necessários para que os insekten entrem em estado metamórfico.
Passo 7. Ao longo do jogo, espalhados pelo mapa podem-se encontrar algumas
bugshops, que são lojas onde podemos encontrar redes para o puçá, alimentos para seus
insekten e mapas que serão comprados com moedas encontradas durante o jogo. Além
disso, mais informações sobre a biologia de cada insekten poderá ser obtida.
Passo 8. As moedas são encontradas em arbustos, como recompensa por fotos
tiradas e de acordo com o número de insekten capturados.
Passo 9. Os alimentos necessários para que os insekten entrem no estado
metamórfico estarão disponíveis tanto nas bugshops como em locais aleatórios no mapa.
Passo 10. Após capturar cinco insekten, a rede do puçá irá arrebentar, sendo
assim o jogador terá que se dirigir até uma bugshop para comprar outra rede.
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Passo 11. O jogador deverá seguir a procura dos insekten ao longo de todo o
jogo, até completar a galeria de insekten.

6. Considerações
Considerando que ainda há muita dificuldade em ensinar a teoria da Evolução,
visto que as concepções sobre os conceitos que formulam a teoria ainda são concepções
pré-concebidas através das vivências socioculturais, problematizar em sala de aula estas
condições se faz imperativo. Considerando também que o jogo Pokémon GO foi uma
das maiores explosões da cultura digital de todos os tempos, e sabendo que este jogo
trata equivocadamente da temática Evolução, é valioso o desenvolvimento de outro
jogo, contendo a mesma temática, mas que pretende ensinar corretamente aspectos
biológicos envolvidos.
Considerando que, a inserção e/ou produção de jogos digitais é uma tendência na
Educação, esperamos que através do jogo Insekt GO, os estudantes possam, além de se
divertir, aprender biologia, (re) conhecer a biodiversidade e saber da sua importância no
mundo, poder diferenciar metamorfose de evolução, entre diversos outros conceitos que
serão apresentados durante o desenrolar do jogo. Além disso, buscamos levá-los a
aprender através da ludicidade, ou seja, apresentar uma forma de encontrar prazer e
integração de uma forma menos convencional, divertida, de modo que envolva as
pessoas, ampliando conhecimentos.
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Abstract. The increasing use of virtual environments in educational scope has
awakened the need for data mining processes aimed at processing information
that can aggregate in pedagogical processes. In this sense, several
technological solutions have been developed over the last years seeking to
offer resources of recommendation. This paper presents a theoretical basis on
the types of filtering for recommendation systems in order to base the mapping
of a set of Brazilian initiatives that apply these techniques. For this the
methodological aspects of the process are presented, a framework with the
consolidation of the analysis performed, as well as relevant aspects and new
possibilities arising from this study.
Resumo. O uso cada vez maior de ambientes virtuais em âmbito educacional
despertou a necessidade de processos de mineração de dados voltados ao
processamento de informações que possam agregar nas ações pedagógicos.
Nesse sentido, diversas soluções tecnológicas foram desenvolvidas ao longo
dos últimos anos buscando oferecer recursos de recomendação. Este artigo
apresenta fundamentação teórica nos tipos de filtragem para sistemas de
recomendação a fim de embasar o mapeamento de um conjunto de iniciativas
brasileiras que aplicam estas técnicas. Para tanto apresentam-se os aspectos
metodológicos do processo, um quadro com a consolidação da análise
realizada, aspectos relevantes e novas possibilidades advindas deste estudo.

1. Sistemas de recomendação aplicados a educação
Dentre as diversas soluções oferecidas pela tecnologia ao setor educacional, os sistemas
de recomendação se mostram proeminentes e podem ser aplicados de modo a facilitar a
busca e a seleção de informações e materiais relevantes. Esses recursos são
potencializadores para o desenvolvimento de ferramentas pedagógicas que contribuam
para a melhoria de práticas educativas nos diferentes níveis e nas diversas modalidades
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de ensino existentes.
Segundo Cazella et al. (2012) os sistemas de recomendação educacionais
funcionam como filtros de informação encaminhando o conteúdo que melhor atende o
aluno frente às suas necessidades de aprendizado. Essa filtragem é possível porque os
sistemas utilizam-se do conhecimento do perfil dos usuários. Isto pode se dar de forma
explícita, utilizando cadastros com perguntas, averiguando preferências e utilizando
feedbacks. Quando voltamos mais ao interesse educacional, estes podem utilizar
contextos e competências aproximando a recomendação da necessidade de pesquisa do
usuário. Quanto mais informações são fornecidas, melhor o sistema trabalhará na
recomendação, variando de perfil para perfil.
Existem diversas técnicas de recomendação baseadas em tipos diferentes de
processos de filtragem de dados. Os sistemas de recomendação baseados em filtragem
de conteúdo são advindos da área de recuperação de informação como produto da
crescente necessidade de processar uma grande quantidade de informações. Uma das
abordagens comuns deste tipo de sistema é a indexação por frequência de termos onde
segundo Cazella et al. (2005) as informações são "descritas por vetores que armazenam
a frequência com que as palavras ocorrem em um documento ou em uma consulta do
usuário". A premissa é de que as pessoas tendem a se interessar por itens que
demonstraram interesse no passado, sendo assim faz-se uma associação entre esses
fatos, trabalha-se com o conceito de similaridade entre os conteúdos, onde a partir disso
serão recomendados os itens mais parecidos com aqueles avaliados anteriormente
[Costa et al., 2013] [Rezende, 2014].
Já a filtragem colaborativa não necessita do reconhecimento do conteúdo dos
itens analisados, mas leva em consideração as avaliações realizadas sobre esses itens e
surge para atender questões que a filtragem de conteúdo não era capaz de abarcar.
Sendo assim, busca "descobrir padrões de comportamento e sugerir automaticamente os
itens considerados mais interessantes pelos usuários com gostos similares" [Costa et al.,
2013]. Nesse sentido, a "variação nos gostos do usuário influencia na variação das suas
preferências, e também pode realizar recomendações inesperadas ao usuário" [Rezende,
2014]. O processo se dá na pontuação de cada item acessado, realizando uma avaliação
do conteúdo, assim estas "pontuações são coletadas para grupos de pessoas, permitindo
que cada usuário se beneficie das pontuações (experiências) apresentadas por outros
usuários na comunidade". [Cazella et al., 2005].
Ainda segundo os autores, esta abordagem apresenta algumas limitações como o
problema do primeiro avaliador, faz-se sempre necessário que o item seja avaliado por
pelo menos uma pessoa para que este possa entrar em um processo de recomendação
posteriormente; problema das pontuações esparsas, quando há poucos usuários capazes
de avaliar os itens e um número grande de informações; similaridade, caso um usuário
possua gostos que diferentes do normal [Cazella et. al., 2005]. Para tentar suprir
limitações da filtragem de conteúdo e da filtragem colaborativa, usando os aspectos
mais relevantes de ambos, surge a filtragem híbrida.
Já a filtragem baseada em contextos leva em consideração aspectos do perfil do
usuário dentro de contextos de sua experiência no dia-a-dia. São relevantes informações
relacionadas a habilidades sociais e psicológicas, tais como, personalidade e emoções
[Cazella et al., 2005]. Trata ainda da capacidade de um sistema de perceber ou estar
ciente da ocorrência de eventos, objetos ou padrões existentes ao redor [Rezende, 2014].
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A recomendação baseada em mineração de dados usa processos "onde as regras
associativas extraídas de bases de dados existentes são usadas para a geração das
recomendações". As informações são extraídas de maneira padronizada através de um
grande volume de dados de forma que "possam ser utilizados tanto para descrever
características do passado como para prever situações futuras" [Rezende, 2014].
O raciocínio baseado em casos têm origem em estudos de aspectos relacionados
ao aprendizado humano, sendo muito utilizada para a resolução de problemas
especialistas. São usadas em geral a partir de situações passadas para resolver
problemas atuais, "ou seja, para resolver um problema, reutilizam situações anteriores,
pois as mesmas tendem a se repetir" [Rezende, 2014].
Um dos grandes desafios dos sistemas de recomendação é a realização adequada
da combinação das expectativas do usuário aos materiais educacionais a serem
sugeridos [Cazella et al., 2005]. No caso de recomendações para contextos
educacionais, além das preferências do usuário um sistema tem de prever o quanto a
sugestão poderá ser útil para os objetivos de aprendizagem.
A recomendação de recursos educacionais digitais de acordo com as
preferências dos usuários de ambientes de aprendizagem buscam descrever o perfil dos
interessados a partir de vários domínios, como modelos pedagógicos, nível de
conhecimento, forma de apresentação estética e midiática [Borges e Stiubiener, 2014].
Dessa forma, sistemas de recomendação são utilizados por exemplo, para a filtragem de
recursos educacionais a partir de perfis individuais e de grupos [Costa et al., 2013].
Tais sistemas auxiliam diferentes públicos, pois são capazes de identificar conteúdos de
maneira automática, podendo contribuir com todos os atores envolvidos com o processo
de ensino e aprendizagem.

2. Processo de mapeamento de sistemas de recomendação educacionais
Para este estudo, optou-se pelo foco nas soluções tecnológicas que envolvem sistemas
de recomendação e são aplicadas a educação desenvolvidas em âmbito brasileiro ao
longo dos últimos 10 anos para se ter uma referência do que vem sendo estudado no
campo educacional relacionado a esta temática. A construção do corpus se deu
primeiramente pela seleção de termos-chave, tais como: "sistemas de recomendação",
"filtragem", "educação", "ensino", "aprendizagem" tendo como ambientes de pesquisa o
Portal de Periódicos da Capes/MEC e o Google Acadêmico escolhidos pelo seu grau de
confiabilidade. Em se tratando de assuntos interdisciplinares, não houve restrição de
áreas de conhecimento no que diz respeito a fonte de origem dos artigos.
Através da leitura inicial dos resumos (abstract) chegou-se a seleção de 20
artigos que descrevem projetos, desenvolvimento e aplicação de soluções tecnológicas
que fazem uso de recomendação aplicada a educação. Os artigos representam uma
amostra dos anos de 2006 a 2016 em âmbito brasileiro. Posteriormente realizou-se a
análise dos artigos em caráter exploratório através de uma revisão geral, na íntegra dos
textos. Para sistematização das informações sobre as soluções tecnológicas encontradas
no corpus de pesquisa, optou-se pela construção de quadro com a seleção de alguns
critérios pertinentes ao estudo. Para tanto, foram analisadas as seguintes características:
a) plataforma: diz respeito ao ambiente para o qual o projeto foi desenvolvido, por
exemplo, uma aplicação desktop, um sistema web ou um aplicativo mobile;
b) tecnologias e/ou mídias utilizadas: análise de quais tecnologias utilizadas, quais
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c)
d)
e)
f)
g)

linguagens de programação, banco de dados e recursos ou quais mídias, por
exemplo vídeos, animações e etc.;
tipo de dados: refere-se a quais dados o sistema faz uso na recomendação, por
exemplo, textos de fóruns, métricas de navegação, seleção de interesses,
conexões entre usuários e etc.;
técnica de recomendação: análise de qual(is) processo(s) de filtragem
implementado(s) na solução tecnológica, levando em consideração os tipos
apresentados neste trabalho;
aplicação: quais são as situações de aprendizagem que suporta ou para a
indicação em tipos de atividades em grupo, para avaliação, para seleção de
referências e etc.;
níveis de ensino: qual(si) o(s) nível(is) que se destina, podendo ser educação
infantil, fundamental, médio, superior, educação de jovens e adultos e ensino
técnico;
modalidades de ensino: para qual modalidade foi desenvolvido, podendo ser
presencial, semipresencial, educação a distância.

Esses critérios foram escolhidos tendo como base os principais aspectos a serem
analisados quando da escolha de um sistema de recomendação para aplicação em
contexto educacional. A partir do mapeamento desses critérios nas soluções
tecnológicas selecionadas, pretende-se contribuir apresentando uma sistematização
capaz de auxiliar na escolha de projetos que possam se adequar às necessidades de
aplicação.

3. Categorização e consolidação dos sistemas mapeados
O Quadro 1 apresenta a consolidação do mapeamento realizado, onde verificou-se os
sistemas de recomendação voltados à área educacional com aplicações variadas.
Quadro 1 - Consolidação de soluções em sistemas de recomendação educacionais
Plataforma de acesso:
Níveis de ensino:
Modalidades destinadas:

[WEB] Web
[SUP] Ensino Superior
[PSC] Presencial

[MOB] Mobile
[POS] Pós-graduação
[EAD] Educação a Distância
Tipos de Dados

Técnicas

[TOD] Todos

Projeto

Tecnologias

Aplicações

Um sistema de recomendação
para aprendizagem ubíqua no
contexto da educação formal
e informal [Sales, 2014]

Java, Java
Persistence API,
PostgreSQL

Pessoas
Conteúdos
Locais e relações

Filtragem híbrida
Ontologias

Conteúdo independente
de horário e local de
modo potencializar a
aprendizagem em
AVAs.

PROLOG
Integração com
Moodle

Perguntas feitas ao
professor, com base
na resposta o sistema
recomenda a técnica
de aprendizagem,
definição de cenários.

Filtragem por
conteúdo
Árvore de decisão
Técnica sugerida

Sugere a técnica de
aprendizagem
colaborativa mais
adequada à situação de
aprendizagem

Linguagem ASP.
NET com SGBD
MySql.

Dados referentes ao
perfil pessoal do
aluno; Cadastro de
OA; Informações do
sistema FIPA ou pelo
aprendiz.

Filtragem baseada
em utilidade cálculo da utilidade
do OA para cada
usuário.

Recomendação de OA a
partir do assunto
desejado, preferências
pessoais e estilo de
aprendizagem.

[MOB] [SUP] [PRE|EAD]
Sistemas de recomendação
para técnicas de
aprendizagem colaborativa
[Castro et al., 2016]
[WEB] [TOD] [PSC|EAD]
Modelo de recomendação
com base no estilo de
aprendizagem [Borges e
Stiubiener, 2014)
[WEB] [SUP] [PSC|EAD]
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Sistema de recomendação no
formato SCORM [Ferreira e
Raabe, 2010]

Padrão SCORM
integrado ao
Moodle

Perfil do usuário
construído a partir da
interação com objetos
de aprendizagem

Técnica híbrida:
baseada em conteúdo
e colaborativa

Sugestão de OA em
formato SCORM.

Sensores lógicos
e físicos;
Javascript;
Agentes
inteligentes

Coleta em sensores
que monitoram o
ambiente que cerca o
usuário. Informação
semântica dinâmica.

Filtragem baseada
em contextos
Redes Bayesianas

Guiar o estudante
durante suas atividades
utilizando o AVA.

JavaServer Faces,
PrimeFaces, Java
Persistence API
com Hibernate e
MySQL.

Cadastro de OA
associados a
competências.
Formulário de
definição de perfil
relacionado às
competências.

Filtragem
Colaborativa e
Filtragem Baseada
em Conteúdo e
variações de
Hibridismo

Filtragem dos objetos de
aprendizagem de acordo
com as competências a
construir sinalizadas nos
perfis dos usuários.

PHP 4.2.3
Apache 5,
MySQL,
bibliotecas
DomXML

Dados contidos no
Lattes e página
pessoal (caso exista)
para a criação do
perfil do usuário.

Filtragem híbrida
Bases de regras e
lógica fuzzy;

Recomendação de
artigos acadêmicos

RECMOBCOLA
BORATIVA com
LOCAL location and
context aware
learning

Contexto e
localização.
Mobilidade, baseado
em posições físicas
oferece
oportunidades.

Filtragem
colaborativa
Filtragem baseada
em contextos

Recomendação de
artigos científicos.
Melhoria da qualidade
da recomendação,
facilitando o acesso à
informações.

Apache, MySQL,
PHP

Conjunto de
conteúdos acessados
pelos vizinhos
próximos do usuário.
Valores de metadados
dos conteúdos.

Agrupamento de
usuários com perfis
similares.
Recuperação
personalizada de
informações

Recomendação de obras
literárias

Algoritmo
Genético de
Holland

Informações
disponíveis no AVA
sobre o regime de
trabalho no qual o
orientador trabalha
(carga horária).
Situação atual em
relação ao número de
orientandos.

Filtragem Baseada
em Capacidade e em
desempenho e
híbrida

Recomendação de
possíveis orientadores
aos estudantes em fase
de construção de
trabalho de conclusão de
curso

PHP e Java
Script, MySql,
servidor web
Apache

Coleta de dados pelo
método text mining.

Filtragem baseada
em conteúdo e
colaborativa

Mediação entre sujeitos
de aprendizagem,
características
individuais, recomenda
materiais de interesse

Web Semântica
Metadados:
OBAA

Utilização de
metadados.
Informações de Perfil
do usuário com as
informações.

Filtragem
Colaborativa
Filtragem Híbrida
Raciocínio Baseado
em Casos
Metadados

Sugerir conteúdos
educacionais

[WEB] [SUP] [EAD]
Agente de recomendação para
organização de atividades
didáticas [Campos et al.,
2012]
[WEB] [SUP] [EAD]
Desenvolvendo um Sistema
de Recomendação de Objetos
de Aprendizagem baseado em
Competências para a
Educação: relato de
experiências [Cazella et al.,
2012]
[WEB] [SUP] [EAD]
Sistema de recomendação de
artigos acadêmicos Ponto
com Filtro [Barcellos et al.,
2007]
[WEB] [SUP] [PSC|EAD]
Modelo de recomendação
baseado em filtragem
colaborativa para ambientes
móveis [Cazella et al., 2008]
[MOB] [SUP] [PSC]
Recomendação Baseada em
Metadados para Repositórios
Digitais Voltados ao Ensino
[Casagrande et al., 2013]
[WEB] [SUP] [EAD]
Recomendação Assistida por
Computador para Orientação
de Trabalhos de Conclusão de
Curso: Baseada no Perfil
Informacional e na
Capacidade de Orientação
Docente [Feitosa et al., 2011]
[WEB] [SUP] [EAD]
O uso de técnicas de
recomendação em um sistema
para apoio à aprendizagem
colaborativa
[Lichtnow et al., 2006]
[WEB] [SUP] [EAD]
Rumo ao Uso de Metadados
Educacionais em Sistemas de
Recomendação [Primo,
Vicari e Silva, 2010]
[WEB] [TOD] [PSC|EAD]
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Predição do Desempenho do
Aluno usando Sistemas de
Recomendação e
Acoplamento de
Classificadores
[Gotardo et al., 2013]

Algoritmos de
aprendizagem de
máquina
(NaiveBayes)

Dados do usuário,
conjunto de
descritores sobre seu
comportamento, uso
de ferramentas no
AVA.

Filtragem
Colaborativa
Dados Demográficos

Analisa o desempenho
dos alunos no Moodle
gera recomendações
com dados mais
próximos de uma base
de dados real.

Java Agent
Development
Framework,
MLE (Mobile
Learning
Engine):

Agentes de software
em
combinação com as
ontologias de
descrição dos perfis
(estático e dinâmico)
dos estudantes. OAs
em padrão SCORM.

Filtragem híbrida
Filtragem baseada
em contexto

Aprendizagem através
de dispositivos móveis.

Algoritmos KMeans

Metadados dos
objetos educacionais
do Banco
Internacional de
Objetos
Educacionais,

Filtragem baseada
em conteúdo

Recomendação de OA
do BIOE, utilizada para
recomendação de
objetos de aprendizagem
a alunos e professores.

J2ME, máquina
virtual K, CLDC
1.1, MIDP 2.0

Agenda, fórum e
mensagens entre
alunos de graduação
da UFA

filtragem baseada em
conteúdo e MoDROP (Modelo para
Determinação da
Relevância da
Opinião do usuário)

colaboração e troca de
informações nas
comunidades virtuais de
aprendizagem.
Oportunidades de
estudos para os
participantes.

J2SE, J2EE,
MySQL, Tomcat

Exercícios e
exemplos utilizados
em apostila
presencial

Recomendações se
dão pelo fator de
confiança, fator de
suporte e força dos
relacionamentos
entre os usuários.

indica possíveis
exercícios e tutores,
baseados no
conhecimento e humor
do usuário

Tomcat, Jena,
Sparql, API
Graph, RestFB,
AlchemyAPI e
MySQL

Perfis de usuários do
facebook, recursos
compartilhados no
Facebook (como
Livros, Músicas,
Vídeos, Imagens e
Jogos).

Filtragem
colaborativa.
Filtragem baseada
em contextos.

Acesso a objetos
educacionais inseridos
pelos professores, sem
definição de área,
podendo ser usado para
as mais diferentes
necessidades

PHP e o Sistema
Gerenciador de
Banco de Dados
(SGBD) MySQL,
moodle

Dados de fórum e
chat

Filtragem híbrida.

Disponibilização de
materiais textuais e
vídeo-aulas,
apresentações, apostila
indicados aos alunos
conforme orientação de
perfis.

Não informado
explicitamente.
Tecnologias para
desenvolvimento
web e banco de
dados.

Objetos educacionais
desenvolvidos por um
conjunto de
professores, descritos
pelo padrão IEEE
LOM.

Filtragem
da informação
baseada em conteúdo

Objetos educacionais na
área de física I,
simulações,
textos explicativos,
figuras, e estudos de
caso.

[WEB] [SUP] [EAD]
Um ambiente Multiagente de
Aprendizagem Móvel para
Apoiar a Recomendação
Sensível ao Contexto de
Objetos de Aprendizagem
[Silva et al., 2011]
[MOB] [TOD] [EAD]
Sistema de Recomendação de
Objetos de Aprendizagem
Baseado em Conteúdo
[Vieira e Nunes, 2012]
[WEB] [SUP] [EAD]
Uma aplicação para
dispositivos móveis baseada
em comunidades virtuais de
aprendizagem com suporte a
recomendação [Sibaldo et al.,
2007]
[MOB] [SUP] [PSC]
Um Agente Animado Sócioafetivo Para Ambientes De
Aprendizagem
[Reategui et al., 2006]
[WEB] [SUP] [PSC]
Extração de Características de
Perfil e de Contexto em
Redes Sociais para
Recomendação de Recursos
Educacionais [Pereira et al.,
2014]
[WEB] [TOD] [PSC|EAD]
Um modelo de sistema de
recomendação de materiais
didáticos para ambientes
virtuais de aprendizagem
[Ferro et al., 2011]
[WEB] [SUP|POS] [EAD]
Uma Abordagem para
Recomendação de Objetos de
Aprendizagem [Zaina et al.,
2012]
[WEB] [SUP] [PSC]

Fonte: construída pelos autores a partir das referências citadas (2017).
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4. Análise do conjunto de soluções mapeadas
Foram identificadas aplicações de recomendação para material educacional digital
(artigos, objetos de aprendizagem) e aprendizagem colaborativa. Também
recomendações relacionadas ao estilo de aprendizagem, para auxílio aos estudantes.
Estas soluções apresentam sugestões de materiais relevantes orientando-os na realização
de atividades em AVAs. Outros projetos relevantes em recomendações baseadas em
capacidade e desempenho sugerem recursos a professores orientadores de trabalhos de
conclusão de curso (TCC). Verificou-se também projetos de recomendação relacionados
a plataformas específicas, como o Moodle, apontando soluções com base em dados de
acesso a ferramentas do AVA, sinalizando aos docentes sugestões didáticas para
planejamento das aulas.
Em relação à modalidade de aplicação dos sistemas de recomendação
pesquisados, a maioria foi desenvolvida para apoio à educação a distância,
contabilizando oito projetos. Dos estudos mapeados, seis foram desenvolvidos para
ambas as modalidades, presencial e a distância. Quatro deles aplicados somente ao
ensino presencial. Dois projetos não informaram a modalidade de ensino aos quais eram
relacionados. As tecnologias foram aplicadas a plataformas distintas, tais como web e
tecnologias móveis e ainda a partir da integração com ambientes virtuais como o
Moodle e redes sociais como o Facebook.
As técnicas de recomendação mais utilizadas são a colaborativa, a de conteúdo e
a híbrida. O levantamento apontou para uma grande variação nos tipos de dados
coletados pelos sistemas de recomendações. Entre eles destacamos o uso de
questionários para captação do perfil do usuário, softwares que identificam interações
em sites de pesquisa de objetos de aprendizagem, de busca por periódicos,
monitoramento de ferramentas acessadas em AVA e conteúdos acessados por grupos.
A maioria dos estudos apontou o desenvolvimento de tecnologias voltadas para
o ensino superior. Apenas um, era voltado para a educação básica. Essa constatação
atenta para a necessidade de maior atenção das pesquisas em informática na educação
voltadas à formação básica, principalmente para a educação pública dos estudantes
brasileiros.
O uso de tecnologias aplicadas à educação mostra possibilidades interessantes e
úteis para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Cada vez mais o acesso à
informação tem gerado dados importantes e que podem ser utilizados em benefício dos
processos educacionais. Os sistemas de recomendação ao realizarem a filtragem
encontram dados relevantes aos usuários, fazendo indicações específicas, auxiliando os
usuários nas suas necessidades [Barcellos et al., 2007].
Identificou-se, a partir do mapeamento realizado potencialidades desses sistemas
como: promoção de ações pedagógicas mais adequadas ao perfil dos estudantes,
facilitação da seleção em grandes bases de informações, como as de busca de artigos e
objetos de aprendizagem, conhecimento dos próprios estudantes sobre o seu estilo de
aprendizagem.
O desenvolvimento de tecnologias que promovam assistência aos usuários em
todos os níveis de ensino, desde a educação básica à superior é ainda um campo a ser
explorado. Muito pode ser feito, pois cada vez mais as tecnologias abrem possibilidades
para a aplicação na educação. Possibilitam inovação de metodologias, a realização da
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gestão de cursos e disciplinas, suscitam reflexões sobre práticas de ensinoaprendizagem e o planejamento de ações pedagógicas que reinventem o fazer docente.
O planejamento de atividades educacionais para educação a distância ou com apoio de
tecnologias na modalidade presencial exige tempo e capacidade de criação. Os sistemas
de recomendação trazem contribuições significativas para esta área.
As tecnologias de recomendação podem criar estratégias de estudo que
respeitem as características e necessidades individuais, tais como conhecimento prévio
do estudante, estilo de aprendizagem, habilidades cognitivas, tempo disponível para
dedicação aos estudos [Campos et al., 2012]. Dessa forma os sistemas de recomendação
favorecem a interação do estudante com a informação, facilitando a busca por
conteúdos significativos, dinamizando o acesso à informação, podendo promover a auto
reflexão sobre o processo de aprendizagem.

5. Considerações finais
Sabe-se que a variedade de ferramentas tecnológicas, o excesso de informação e a
facilidade de compartilhamento podem gerar algumas dificuldades no momento de
selecionar qual a informação, material educacional digital ou mesmo as ferramentas
educacionais virtuais são mais adequadas para às necessidades de aprendizagem. Sendo
assim, buscou-se neste estudo apresentar um conjunto de soluções tecnológicas
nacionais desenvolvidas nos últimos dez anos, mapeando alguns critérios relativos a
técnicas de sistema de recomendação e possíveis aplicações.
Como principais resultados, percebeu-se que a maior parte das soluções dentre
as vinte mapeadas são voltadas para ensino superior, na modalidade de ensino a
distância, usam como plataforma a web e fazem uso de técnicas de filtragem de
conteúdo, colaborativa e híbrida. Percebe-se que neste escopo verificado existe um
potencial grande de exploração de outras técnicas de filtragem, bem como aplicação em
contextos como ensino básico, técnico e educação de jovens e adultos. Apesar de existir
um amplo desenvolvimento de sistemas de recomendação para apoio educacional, essas
soluções ainda carecem de maior visibilidade e cenários de aplicação efetiva.
Acredita-se que a contribuição deste estudo para além do mapeamento, é na
sistematização de recursos tecnológicos de apoio à educação que possibilitam a
experimentação de outras formas de realizar e de vivenciar o processo de ensino e de
aprendizagem, tanto por docentes, quanto por discentes. A estrutura apresentada abre
caminho para projetos futuros que residem, por exemplo, na exploração de outros
critérios, tais como perspectivas teóricas educacionais, tipo de software, grau de
interatividade e de usabilidade, entre outros elementos que podem ser interessantes em
termos de análise. Outra possível abordagem é a seleção de soluções tecnológicas
internacionais, podendo assim realizar um comparativo com as soluções brasileiras
mapeadas a fim de situar a produção nacional em meio ao cenário mundial de
desenvolvimento de soluções de recomendação aplicada a educação.
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Resumo. O uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) na Educação a
Distância tem gerado um crescente volume de dados provenientes de interações
entre os atores desse processo. O tutor a distância é o ator responsável por
mediar o processo de aprendizagem dos alunos e por promover a interação
nos AVAs. O volume de dados gerado a partir dessas interações, se devidamente explorado, pode fornecer o entendimento sobre a relação de influência
entre o desempenho dos tutores a distância e a participação efetiva de alunos
em AVAs. Diante deste contexto, este trabalho apresenta uma ontologia para
recomendação de ações que buscam promover a participação efetiva de alunos
em AVAs.
Abstract. The use of Virtual Learning Environments (VLEs) in Distance Education has generated a growing volume of data from interactions among the actors
in this process. The distance tutor is the actor responsible for mediating the students’ learning process and for promoting interaction in the VLEs. The volume
of data generated from these interactions, if properly exploited, can provide an
understanding of the relationship of influence among the distance tutors’ performance and the effective participation of students in VLEs. In this context,
this paper presents an ontology for the recommendation of actions that seek to
promote the effective participation of students in AVAs.

1. Introdução
O uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) na Educação a Distância (EaD)
tem gerado um crescente volume de dados provenientes de interações entre os atores desse
processo. De acordo com o modelo adotado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), o
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tutor a distância é o ator responsável por mediar o processo de aprendizagem dos alunos
e por promover a interação nos AVAs.
O volume de dados gerado a partir dessas interações, se devidamente explorado,
pode fornecer o entendimento sobre a relação de influência entre o desempenho dos tutores a distância e a participação efetiva de alunos em AVAs.
Como desdobramento deste problema de pesquisa, tem-se a seguinte indagação:
O desempenho dos tutores a distância influencia a participação efetiva de alunos
pertencentes à modalidade a distância?
Diante deste contexto, delimitou-se o objetivo de pesquisa deste trabalho como
sendo a construção de uma ontologia para recomendação de ações que buscam promover
a participação efetiva de alunos em AVAs. A ontologia proposta é resultado de uma ampla
investigação que, através de processos de Learning Analytics, detectou as principais ações
dos tutores que podem impactar na participação efetiva dos alunos em AVAs.
Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos correlatos com o objeto de pesquisa deste trabalho; a Seção 3 descreve os materiais
e métodos empregados; a Seção 4 apresenta o processo de construção da ontologia proposta; e, por fim, a Seção 5 apresenta as considerações finais e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Esta seção apresenta trabalhos que fizeram uso de ontologias para auxiliar o processo de
ensino e aprendizagem, bem como para realizar inferências para geração de conhecimentos.
Em (Carvalho et al., 2016), foi proposta uma ontologia que realiza um mapeamento entre Objetos de Aprendizagem (OAs) e Estilos de Aprendizagem (EAs). A ontologia foi criada para recomendar OAs aos estudantes, considerando seus EAs. O mapeamento foi realizado utilizando o padrão IEEE Learning Object Metadata e o modelo
de EAs Felder-Silverman. Além de representar o conhecimento sobre os OAs em relação
aos EAs, a ontologia permite realizar inferências, gerando representações vetoriais que
facilitam a classificação do OA para atender as necessidades do estudante.
Em (Sarmiento et al., 2016), foi apresentado um sistema de tutoria acadêmica semiautomático que auxilia alunos na tomada de decisão sobre os caminhos que podem
seguir em sua formação. O sistema usa ontologias para representar a estrutura curricular do curso, com suas dependências e possibilidades para a formação do aluno em um
programa de educação flexı́vel. A ontologia desenvolvida permite, por exemplo, realizar inferências na estrutura curricular e encontrar relacionamentos intermediários entre
conteúdos que não estão diretamente relacionados.
Já em (Casals e Brandão, 2017), foi realizada uma pesquisa voltada para as tecnologias móveis na educação. Neste artigo, os autores utilizaram ontologias para representar
informações de contexto para aprendizagem móvel. As ontologias desenvolvidas permitem que sejam realizadas inferências para identificar restrições ou oportunidades a partir
de informações de contexto do estudante, objetivando apresentar conteúdos relevantes
para seu aprendizado.
Embora o presente trabalho esteja no mesmo campo de pesquisa que os trabalhos
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supracitados, este apresenta uma perspectiva diferente. O sistema proposto neste artigo
está voltado para o monitoramento e avaliação dos tutores a distância em AVAs.

3. Materiais e Métodos
O método utilizado no desenvolvimento da ferramenta para análise de correlações
(Subseção 4.6.1) foi baseado na metodologia de Learning Analytics proposta por (Greller
e Drachsler, 2012). Já a ontologia proposta foi construı́da com o auxı́lio da ferramenta
Protégé (Protégé, 2016) e com base na metodologia 101 (ou Ontology Development 101)
proposta por (Noy e McGuinness, 2016).
Os experimentos realizados neste trabalho utilizaram duas amostras. Os dados
dessas amostras foram extraı́dos de uma base de dados histórica, correspondente aos anos
de 2012 a 2013, cedida pela Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Essa instituição usa o Moodle como AVA.
Os dados das amostras pertencem a 1 curso tecnólogo em Gestão Pública e a 10
cursos de graduação, que são: (i) Bacharelado em Administração Pública; (ii) Licenciatura em Ciências Biológicas; (iii) Licenciatura em Educação Fı́sica; (iv) Licenciatura
em Fı́sica; (v) Licenciatura em Geografia; (vi) Licenciatura em Letras; (vii) Licenciatura
em Matemática; (viii) Licenciatura em Pedagogia; (ix) Licenciatura em Quı́mica; e (x)
Licenciatura em História.
As amostras foram utilizadas durante o desenvolvimento da ferramenta para
análise correlações (Subseção 4.6.1) e os resultados obtidos foram utilizados para alimentar a base de conhecimento da ontologia.
A primeira amostra foi composta pelas informações extraı́das dos seguintes atributos dos tutores a distância: (i) número de questionários criados; (ii) número de tópicos criados nos fóruns; (iii) média de postagens em tópicos dos fóruns; (iv) taxa de visualização
em fóruns; (v) taxa de visualização em tópicos dos fóruns; (vi) número de tarefas criadas;
(vii) número de tarefas avaliadas; (viii) média de postagens em chats; (ix) total de cliques;
(x) número de páginas criadas; (xi) número de URLs criadas; e (xi) número de arquivos
criados.
Já a segunda amostra foi composta pelas informações extraı́das dos seguintes
atributos das turmas: (i) taxa de participação nos questionários; (ii) tempo médio para
finalização dos questionários; (iii) média de tópicos criados nos fóruns; (iv) média de
postagens em tópicos dos fóruns; (v) média de visualização em fóruns; (vi) média de
visualização em tópicos dos fóruns; (vii) taxa de submissão de tarefas; (viii) média de
postagens em chats; (ix) média de cliques; (x) média de páginas visualizadas; e (xi) média
de arquivos visualizados.
No total, a primeira amostra foi composta por informações de 38 tutores a
distância e a segunda amostra foi composta por informações de 2.227 alunos, sendo os
dados das duas amostras pertencentes a 62 turmas.

4. Processo de Construção da Ontologia
Esta seção descreve o processo de construção da ontologia proposta neste trabalho. Essa
ontologia foi criada através de uma ampla investigação que analisou uma série de ações
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dos tutores a distância que pudessem, ou não, impactar na participação efetiva dos alunos
em AVAs.
A construção da ontologia seguiu os passos definidos pela metodologia 101, conforme detalhada nas subseções a seguir.
4.1. Domı́nio e Escopo da Ontologia
De acordo com a metodologia 101, o desenvolvimento de uma ontologia deve iniciar
com a definição de seu domı́nio e escopo. Este processo tem como ponto de partida um
conjunto de perguntas, a saber:
•
•
•
•

Qual o domı́nio da ontologia?
Qual será o seu uso?
Quem a utilizará?
Que tipo de perguntas ela deverá responder (questões de competência)?

Considerando tais perguntas, pode-se dizer que a ontologia proposta tem como
domı́nio a Participação Efetiva, no âmbito dos AVAs. Seu principal uso será auxiliar
o sistema MONITUM (detalhado em (Fontes, 2017)) a recomendar ações aos tutores a
distância que promovam a participação efetiva dos alunos em AVAs. Quem a utilizará
será o sistema MONITUM que terá essa ontologia como base de conhecimento.
Para tanto, a base de conhecimento da ontologia proposta (Subseção 4.6) deverá
ser capaz de responder as seguintes questões de competência:
• Que tipo de impacto uma determinada ação do tutor a distância pode causar na
participação efetiva dos alunos?
• Quais ações dos tutores a distância causam impactos positivos na participação
efetiva dos alunos?
• Quais ações dos tutores a distância causam impactos negativos na participação
efetiva dos alunos?
4.2. Reutilização de Ontologias Existentes
O segundo passo da metodologia 101 sugere a reutilização de ontologias existentes. No
entanto, não foi encontrada nos repositórios disponı́veis na literatura ontologias com
domı́nios similares ao proposto neste trabalho, sendo necessário, portanto, começar sua
construção desde o inı́cio.
4.3. Enumeração de Conceitos
O terceiro passo sugere a listagem de todos os conceitos importantes relacionados ao
domı́nio da ontologia. Sendo assim, os conceitos importantes relacionados com a
Participação Efetiva incluem: (i) ação do tutor; (ii) ação da turma; (iii) correlação forte
positiva; (iv) correlação moderada positiva; (v) correlação fraca positiva; (vi) correlação
forte negativa; (vii) correlação moderada negativa; e (vii) correlação fraca negativa.
4.4. Definição da Hierarquia das Classes
No quarto passo, deve-se definir a hierarquia das classes. Neste trabalho, foi utilizado o
processo de desenvolvimento top-down, ou seja, iniciou-se com a definição dos conceitos
mais gerais do domı́nio e subsequentemente com as suas especializações.
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A partir dos conceitos enumerados na Subseção 4.3, definiu-se uma classe geral,
chamada de ParticipacaoEfetiva, em seguida, definiu-se a classe Acao como subclasse
de ParticipacaoEfetiva, e, por fim, definiu-se as classes mais especı́ficas do domı́nio, isto
é, AcaoDoTutor e AcaoDaTurma.
4.5. Definição das Propriedades
As classes por si só não são capazes de fornecer informações suficientes para responder
às questões de competência, definidas na Subseção 4.1. Portanto, uma vez definidas as
classes, é necessário descrever as estruturas internas, as facetas e as relações existentes
entre tais classes, conforme definido no quinto e no sexto passo da metodologia 101.
Conforme já mencionado, a ontologia proposta foi construı́da com o auxı́lio da
ferramenta Protégé. Essa ferramenta disponibiliza dois tipos de propriedades: Data Properties e Object Properties. As propriedades do tipo Data Properties são utilizadas para
definir os atributos das classes e as propriedade do tipo Object Properties são utilizadas
para definir as relações entre as classes. A priori, não foi definida nenhuma propriedade
do tipo Data Properties na ontologia proposta.
Neste trabalho, resolveu-se unir os Passos 5 e 6 da metodologia nesta Subseção. O
Passo 5 destina-se a definição das propriedades propriamente ditas e o Passo 6 destina-se
a definição das facetas das propriedades, isto é, o tipo de valor, os valores permitidos, a
cardinalidade e outras caracterı́sticas dos valores que as propriedades podem receber.
Na Subseção 4.4, foram selecionadas as classes a partir da lista de conceitos que
foi definida na Subseção 4.3. Já os termos restantes, foram definidos como propriedades
dessas classes, com pequenas alterações em suas nomenclaturas, isto é: (i) temCorrelacaoFortePositivaCom; (ii) temCorrelacaoModeradaPositivaCom; (iii) temCorrelacaoFracaPositivaCom; (iv) temCorrelacaoForteNegativaCom; (v) temCorrelacaoModeradaNegativaCom; e (vi) temCorrelacaoFracaNegativaCom.
Para cada uma das seis propriedade, definiu-se a classe AcaoDoTutor como Domain e a classe AcaoDaTurma como Range, determinando assim a existência de seis
possı́veis relações que partem da classe AcaoDoTutor e refletem na classe AcaoDoTurma.
Vale ressaltar que essas seis propriedade foram definidas com tipo de valor
Instância. Esse tipo de valor permite estabelecer relações entre as instâncias das classes. Sendo assim, as propriedades definidas nesta ontologia estabelecem relações entre as
instâncias da classe AcaoDoTutor e as instâncias da classe AcaoDaTurma.
4.6. Criação das Instâncias
O último passo proposto pela metodologia 101 é a criação das instâncias das classes. O
conjunto de instâncias constitui a base de conhecimento de uma ontologia.
O desenvolvimento da base de conhecimento da ontologia proposta foi dividido
em duas etapas: (i) criação de uma ferramenta para análise de correlações; e (ii) criação
da base de conhecimento propriamente dita, conforme ilustrado na Figura 1.
As subseções a seguir apresentam os detalhes da criação da ferramenta para
análise de correlações e da base de conhecimento.
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Figura 1. Fluxo de criação da base de conhecimento

4.6.1. Ferramenta para Análise de Correlações
O intuito dessa primeira etapa foi analisar, através da aplicação da Learning Analytics,
fatores comportamentais dos tutores a distância que pudessem, ou não, estar associados
com a participação efetiva dos alunos.
Conforme observado na Figura 1, o primeiro processo da ferramenta para análise
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de correlações consiste na extração e pré-processamento das informações relacionadas aos
atributos dos tutores a distância e das turmas, definidos na Seção 3. O pré-processamento
consistiu basicamente na eliminação de dados inconsistentes. Após a extração e préprocessamento dessas informações, foi construı́do e gerado o dataset.
Para identificar a correlação dos atributos dos tutores a distância em relação aos
atributos da turma, isto é, as informações armazenadas no dataset, foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson (LeBlanc, 2004; Sharma, 2012), e para o nı́vel de
significância da análise, foi utilizado o valor para α = 0,05. Portanto, o nı́vel de confiança
dos resultados é de 95%. No entanto, antes da realização da análise de correlação, foi
realizada uma verificação da existência de outliers1 nas informações que serviriam para
análise. A técnica utilizada para a remoção de outliers foi a Z-Score (Warner, 2012),
conforme ilustrado na Figura 1.
Conforme pode ser visto na Figura 1, após aplicar o Coeficiente de Correlação
de Pearson para todas as combinações possı́veis, foi gerado um arquivo com todas as
correlações que passaram no teste de confiança, encerrando assim a primeira etapa.
Os resultados obtidos pela análise apresentaram dados bastante heterogêneos sobre os comportamentos estudados. Ao todo foram estudados doze atributos dos tutores a
distância e onze atributos das turmas, gerando uma combinação total de cento e trinta e
duas correlações, das quais cento e cinco correlações não passaram no teste de confiança,
ou seja, a indicação foi de aceitação da hipótese nula, e vinte e sete correlações passaram
no teste de confiança, sendo indicada a aceitação da hipótese alternativa. Das vinte e sete
correlações, três apresentaram correlação forte positiva, quinze apresentaram correlação
moderada positiva e nove apresentaram correlação fraca positiva.
Portanto, essas vinte e sete correlações foram utilizadas para alimentar a base de
conhecimento da ontologia proposta, detalhada na subseção a seguir.
4.6.2. Base de Conhecimento
A segunda etapa consiste na criação da base de conhecimento propriamente dita, isto é, a
partir das vinte e sete correlações discutidas na subseção anterior, foi possı́vel alimentar a
base de conhecimento da ontologia proposta, conforme representado na Figura 1.
A criação das instâncias consistiu no seguinte roteiro: (1) escolha de uma classe;
(2) criação das instâncias dessa classe; e (3) preenchimento dos valores de suas respectivas
propriedades.
Seguindo esses passos, inicialmente, selecionou-se a classe AcaoDoTutor e, em
seguida, criou-se suas onze instâncias. A nomenclatura atribuı́da para cada uma dessas
instâncias foi baseada nos atributos dos tutores a distância apresentados na Seção 3, apenas com pequenas alterações, conforme apresentada na Tabela 1.
Vale ressaltar que o atributo ‘número de páginas criadas’ não foi contemplado na
base de conhecimento, porque não obteve informações acima de 95% de confiança, sendo,
portanto, descartado.
1

Outliers são valores atı́picos, isto é, uma observação que apresenta um valor muito afastado em relação
aos demais valores (Hawkins, 1980).
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Tabela 1. Instâncias da classe AcaoDoTutor

NumeroDeQuestionariosCriadosPorTutor
NumeroDeTopicosCriadosPorTutor
MediaDePostagensEmTopicosPorTutor
TaxaDeForunsVisualizadosPorTutor
TaxaDeTopicosVisualizadosPorTutor
NumeroDeTarefasCriadasPorTutor
NumeroDeTarefasAvaliadasPorTutor
MediaDePostagensEmChatsPorTutor
NumeroDeCliquesPorTutor
NumeroDeURLsCriadasPorTutor
NumeroDeArquivosCriadosPorTutor
Em seguida, selecionou-se a classe AcaoDaTurma e criou-se suas onze
instâncias. A nomenclatura atribuı́da para cada uma dessas instâncias também foi baseada nos atributos das turmas apresentados na Seção 3, apenas com pequenas alterações,
conforme apresentada na Tabela 2.
Tabela 2. Instâncias da classe AcaoDaTurma

TaxaDeQuestionariosEfetuadosPorTurma
TempoMedioParaFinalizacaoDosQuestionariosPorTurma
MediaDeTopicosCriadosPorAlunodaTurma
MediaDePostagensEmTopicosPorAlunoDaTurma
MediaDeForunsVisualizadosPorAlunoDaTurma
MediaDeTopicosVisualizadosPorAlunoDaTurma
TaxaDeTarefasSubmetidasPorTurma
MediaDePostagensEmChatsPorAlunoDaTurma
MediaDeCliquesPorAlunoDaTurma
MediaDePaginasVisualizadasPorAlunoDaTurma
MediaDeArquivosVisualizadosPorAlunoDaTurma
Como mencionado anteriormente, o último passo para criação das instâncias é
o preenchimento dos valores de suas propriedades. Vale ressaltar que, neste trabalho,
todas as propriedades foram definidas para estabelecer relações unilaterais que partem das
instâncias da classe AcaoDoTutor e refletem nas instâncias da classe AcaoDaTurma, já
que o intuito é representar as ações dos tutores a distância que impactam na participação
efetiva dos alunos. Dessa forma, foram preenchidos os valores das propriedades de cada
instância baseando-se nos resultados da ferramenta para análise de correções, discutida
na Subseção 4.6.1.
A Tabela 3 apresenta os valores das propriedades das instâncias da classe AcaoDoTutor. Esta tabela é composta por três colunas: (i) Instância da Classe AcaoDoTutor;
(ii) Propriedade; e (iii) Instância da Classe AcaoDaTurma. Para cada instância da classe
AcaoDoTutor, é possı́vel verificar os possı́veis relacionamentos com as instâncias da
classe AcaoDaTurma, através de suas respectivas propriedades.
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Tabela 3. Valores das propriedades das instâncias da classe ‘AcaoDoTutor’
Instância da Classe AcaoDoTutor
NumeroDeQuestionariosCriadosPorTutor

Propriedade
temCorrelacaoFortePositivaCom
temCorrelacaoModeradaPositivaCom
temCorrelacaoModeradaPositivaCom

NumeroDeTopicosCriadosPorTutor

MediaDePostagensEmTopicosPorTutor

temCorrelacaoFracaPositivaCom
temCorrelacaoModeradaPositivaCom
temCorrelacaoFracaPositivaCom

TaxaDeForunsVisualizadosPorTutor

temCorrelacaoModeradaPositivaCom
temCorrelacaoModeradaPositivaCom

TaxaDeTopicosVisualizadosPorTutor

temCorrelacaoFracaPositivaCom

NumeroDeTarefasCriadasPorTutor

temCorrelacaoFracaPositivaCom

NumeroDeTarefasAvaliadasPorTutor

temCorrelacaoModeradaPositivaCom

MediaDePostagensEmChatsPorTutor

temCorrelacaoFortePositivaCom

NumeroDeCliquesPorTutor

temCorrelacaoModeradaPositivaCom
temCorrelacaoFracaPositivaCom
temCorrelacaoFortePositivaCom

NumeroDeURLsCriadasPorTutor

temCorrelacaoModeradaPositivaCom

NumeroDeArquivosCriadosPorTutor

temCorrelacaoFracaPositivaCom
temCorrelacaoModeradaPositivaCom
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Instância da Classe AcaoDaTurma
MediaDePaginasVisualizadasPorAlunoDaTurma
TaxaDeTarefasSubmetidasPorTurma
TaxaDeQuestionariosEfetuadosPorTurma
MediaDeTopicosCriadosPorAlunoDaTurma
MediaDeTopicosVisualizadosPorAlunoDaTurma
MediaDePostagensEmChatsPorAlunoDaTurma
MediaDeCliquesPorAlunoDaTurma
MediaDePostagensEmChatsPorAlunoDaTurma
TaxaDeQuestionariosEfetuadosPorTurma
MediaDeTopicosCriadosPorAlunoDaTurma
MediaDeCliquesPorAlunoDaTurma
TaxaDeQuestionariosEfetuadosPorTurma
TaxaDeQuestionariosEfetuadosPorTurma
MediaDeCliquesPorAlunoDaTurma
TaxaDeTarefasSubmetidasPorTurma
MediaDePostagensEmChatsPorAlunoDaTurma
MediaDePaginasVisualizadasPorAlunoDaTurma
TaxaDeQuestionariosEfetuadosPorTurma
MediaDePostagensEmChatsPorAlunoDaTurma
TaxaDeQuestionariosEfetuadosPorTurma
MediaDePaginasVisualizadasPorAlunoDaTurma
TaxaDeTarefasSubmetidasPorTurma
MediaDePaginasVisualizadasPorAlunoDaTurma
TaxaDeTarefasSubmetidasPorTurma
TaxaDeQuestionariosEfetuadosPorTurma
MediaDeTopicosVisualizadosPorAlunoDaTurma
TaxaDeQuestionariosEfetuadosPorTurma
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5. Considerações Finais e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou uma ontologia para recomendação de ações que buscam promover a participação efetiva de alunos em AVAs. A ferramenta para análise de correlações,
discutida na Subseção 4.6.1, revelou correlações relevantes entre os desempenhos dos
tutores a distância e a participação efetiva dos alunos.
Dessa forma, esses resultados respondem à questão de pesquisa deste trabalho,
cuja conclusão é: Sim, o desempenho dos tutores a distância influencia a participação
efetiva de alunos pertencentes à modalidade a distância.
Para tal, foi realizada uma busca exaustiva dos comportamentos de tutores a
distância e alunos que pudessem responder a esta indagação. O uso do Coeficiente de
Correlação de Pearson mostrou-se como uma abordagem satisfatória para o entendimento
e mensuração do fenômeno em estudo.
Como possibilidades de trabalhos futuros, que podem ser explorados a partir desse
estudo, tem-se: (i) realizar novas análises para investigar a relação de influência entre
os outros atores do processo de EaD e a participação efetiva dos alunos; e (ii) definir
mecanismos que possibilitem a inferência de conhecimento a partir da ontologia proposta.
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Abstract. This paper describes a survey of publications about the use of
educational games in CINTED between 2014 and 2016. The research tried to
answer, among other questions, "which areas of knowledge are most used for
games?", "how many articles did they present the development of a new
game?", besides the classification by types of games, its methodology of
utilization and the evaluation used. To elucidate the questions the words
"game", "games" or specifically "educational games" have been searched in
titles, subtitles and abstracts. In total, 17 articles were found, with 06 articles
published in 2014, 10 articles in 2015 and 01 in 2016.
Resumo. Este trabalho tem como objetivo apresentar um levantamento de
publicações sobre a utilização de jogos educativos, no CINTED, entre os anos
de 2014 à 2016. A pesquisa buscou responder, entre outras questões, “quais
áreas dos conhecimentos são mais utilizadas para jogos?”, “quantos artigos
apresentavam o desenvolvimento de um novo jogo?”, além da classificação
por tipos de jogos, sua metodologia de utilização e a avaliação utilizada. Para
elucidar as questões as palavras “jogo”, “jogos”, “games” ou
especificamente “jogos educativos” foram pesquisadas em títulos, subtítulos e
resumos. No total foram encontrados 17 artigos, sendo 06 artigos publicados
em 2014, 10 artigos em 2015 e 01 em 2016.

1. Introdução
Atualmente, o contexto educacional é marcado por transformações tecnológicas e
científicas, que inserem-se através da sociedade ocasionando o desenvolvimento do
acesso rápido à informação, no qual professores e alunos necessitam estar a par das
mudanças e atuarem sobre forma crítica presente para que ocorra a construção do
conhecimento (LIBÂNEO, 2001). O processo ensino-aprendizagem na sociedade
contemporânea requer que as metodologias tradicionais de ensino superem-se para que
o professor possa proporcionar ao aluno o acesso de metodologias diferentes do ensino
bancário1, envolvendo as tecnologias de informação e científicas.
Nesse sentido, vem ao encontro os jogos educativos com propostas que facilitam
a aprendizagem do aluno com a utilização de metodologias de interação, diálogo,
motivação e conversa (PRIETO, 2005).

1 Freire (1975) denominou, a educação tradicional, como bancária devido, neste método, o aluno ser
encarado como um depósito de informações e conhecimentos.
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No contexto da educação, os jogos necessitam explorar a integração e a
construção dos conhecimentos, que podem ocorrer através da ludicidade em jogos
simbólicos e de construção, de jogos de raciocínio, desenvolvimento de regras,
concentração, atividades de socialização, confiança, autonomia e também jogos digitais
(SILVEIRA e BARONE, 1998). Os jogos colaboram para a autonomia do aluno na
construção dos seus conhecimentos através dos processos de interação do aluno, seja
com ele mesmo, com o conteúdo ou com os colegas.
Conceituando os jogos educacionais, pode-se dizer que estes conduzem a
aprendizagem de formas instrucionais com competição, regras e com o objetivo de
ensinar sobre um assunto enquanto jogam, sendo que as regras podem ser alteradas
algumas vezes e originando outras formas de jogos (ALLUÉ, 1999). Neste sentido, os
jogos educacionais relacionam-se como importantes ferramentas de ensino aos
educadores, pois através deles podem-se estabelecer critérios e conjuntos de ações,
propostas no contexto histórico, social do aluno, incentivando o processo de ensinoaprendizagem através das interações.
Os jogos são classificados em: jogos de ação, aventura, luta, lógica e raciocínio,
jogos de vida artificial, jogos de simulação, jogos de esporte e jogos de dedução.
(ALLUÉ, 1999). A partir das diferentes classificações dos jogos pode-se compreender e
encontrar o jogo mais adequado à situação de ensino proposta, buscando encontrar
soluções para os problemas de aprendizagem que possam vir a surgir e também, para
responder as questões pedagógicas de ensino.
Corroborando com as tecnologias na educação, destaca-se o jogo digital, no
qual, através de um problema, engloba um conteúdo escolar para que, com sua
resolução, o aluno possa empregar os conhecimentos adquiridos (PRIETO, 2005).
Diante desses fatores, necessita-se organizar uma revisão sistemática de
literatura, a fim de analisar a produção científica com a utilização de jogos educativos,
tendo as publicações do Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação
(CINTED) como amostragem, para que se possa compreender o que vem sendo
produzido com relação aos jogos educacionais, no contexto brasileiro. Para isso, foram
pesquisados os trabalhos presentes nas edições dos anos de 2014, 2015 e 2016, ressalvase que, nos anos de 2014 e 2015, os anais foram publicados na revista RENOTE em
duas edições e no ano de 2016 em anais específicos, e que todos esses documentos
foram analisados para elucidar as questões dessa pesquisa.
A organização deste trabalho apresenta, na seção 2, a metodologia utilizada para
o processo. Na seção 3, os resultados e análises descrevem as questões utilizadas na
revisão sistemática e a apresentação de dados. Por fim, a seção 4 conclui esta pesquisa e
traz perspectivas para futuros trabalhos.

2. Metodologia
O método de revisão sistemática de literatura visa resumir informações existentes sobre
determinado conteúdo, imparcialmente, seguindo três passos básicos: a revisão de
literatura e sua necessidade, questões que são necessárias responder com essa revisão e
reportar a revisão (SAMPAIO e MANCINI, 2007). Inicialmente, foram pesquisados os
artigos publicados na revista RENOTE, como anais do CINTED, nos anos de 2014,
2015 e anais do CINTED 2016, cujos títulos e resumos foram encontradas as palavras
“jogo”, “jogos”, “games” ou especificamente “jogos educativos”, e em seguida optou-se
pela leitura dos resumos, que encaixam-se nesse primeiro critério.
Após a seleção, todos os artigos foram lidos, e a partir disto surgiram alguns
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critérios de exclusão: artigos derivados da mesma pesquisa, e artigos que abordam jogos
sem caráter educativo. Na seleção inicial, foram encontrados 20 artigos e, após a
utilização dos critérios de exclusão, permaneceram 17 artigos utilizados na pesquisa.
Os artigos foram classificados de acordo com a quantidade de publicações por
área do conhecimento levando em consideração a tabela das áreas do conhecimento da
Capes e os artigos que se referenciavam a jogos educativos. Ao final, foram
selecionados artigos com o objetivo de responder às seguintes questões:
Questão 1: Quais as áreas do conhecimento estão utilizando jogos?
Questão 2: Quantos artigos apresentavam o desenvolvimento de um novo jogo?
Questão 3: Quantos artigos utilizavam jogos já desenvolvidos e comercializados
como ferramentas de ensino?
Questão 4: Quais os tipos de jogos foram utilizados?
Questão 5: Qual a metodologia utilizada? (Em grupo, individual…)
Questão 6: Utilizou-se algum modelo de avaliação de jogos? Qual(is)?
Essas questões foram utilizadas para auxiliar na identificação da produção
científica em jogos educacionais.

3. Resultados e discussões
Nos anos de 2014 e 2015, os anais do CINTED estão anexados a revista RENOTE, que
possui duas edições por ano, por isso, os artigos publicados na revista foram analisados
nas suas quatro edições. Ao total, destes dois anos, foram identificados 17 artigos e
todos utilizados na pesquisa. Destes, 06 foram publicados no ano de 2014, 10 no ano de
2015 e 01 no ano de 2016.
Na 1ª edição do ano de 2014, pode-se identificar dois artigos com a temática do
jogo presente, um deles relacionado no contexto educacional do ensino superior com
jogos sérios na educação de redes de computadores e o outro de um software educativo
sobre átomos para o ensino médio. Com relação à 2ª edição, quatro artigos participaram
com a temática de jogos educacionais.
Na 1ª edição do ano de 2015, foram encontrados oito artigos, e na 2ª edição,
foram encontrados dois artigos. Os artigos listaram principalmente jogos digitais
envolvendo plataformas já existentes, e muitas vezes detendo-se em quiz, testes e
diagramas com vídeos para perguntas e respostas dos alunos. Houve artigos de criação
de um novo jogo que envolvia uma plataforma criada especificamente para o
desenvolvimento do jogo.
No ano de 2016, com a busca pelos termos “jogo”, “jogos”, “games” ou “jogos
educativos”, surgiram quatro artigos, porém foram excluídos três por apresentarem
revisões de literatura e o jogo, que se enquadrou nos critérios, era também um quiz
sobre matemática.
Em busca de elucidar a questão 1: “Quais as áreas do conhecimento estão
utilizando os jogos?”, separou-se por categorias dentro das áreas (denominadas
colégios) e grandes áreas (segundo nível) de acordo com classificação e avaliação da
CAPES. Os colégios são três: Ciências da Vida; Ciências Exatas, tecnológicas e
multidisciplinar; e, Humanidades.
As grandes áreas de cada colégio são: a) Ciências da Vida: ciências agrárias,
biológicas e da saúde; b) Ciências Exatas, tecnológicas e multidisciplinar: ciências
exatas e da terra, engenharias e multidisciplinar; c) Humanidades: ciências humanas,
linguística, artes e letras, ciências sociais.
Para melhor compreensão, existem a subdivisão das áreas, compostas por suas
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disciplinas, sendo que, por exemplo, Ciências da Vida são definidas as disciplinas
científicas envolvendo estudos de organismos vivos, inserindo-se as ciências agrárias
(de alimentos, agrária, medicina veterinária e zootecnia), biológicas (biodiversidade e
ciências biológicas) e da saúde (educação física, enfermagem, farmácia, medicina,
nutrição, odontologia e saúde coletiva)(CAPES, 2014). Dentro desta primeira área,
como podemos observar, foram encontrados dois artigos (12%), ambos presentes nas
ciências biológicas.
No colégio Ciências Exatas, tecnológicas e multidisciplinar estão presentes as
ciências exatas e da terra (astronomia, física, ciência da computação, geociência,
matemática e probabilidade estatística e química), as engenharias e a área
multidisciplinar (CAPES, 2014). Nesta área ocorreu a maior concentração de artigos,
foram encontrados 13 artigos (76%), no qual 11 encaixaram-se como multidisciplinar e
02 nas ciências exatas e da terra.
Nas Humanidades, as ciências humanas (antropologia, ciência política,
educação, filosofia, geografia, história, psicologia, sociologia e teologia), linguísticas,
letras e artes (artes, música, letras e linguística) além das sociais, que incluem
administração pública, ciências contábeis, turismo, arquitetura e urbanismo, designer,
comunicação e informação, direito, economia, planejamento urbano e
regional/demografia, serviço social (CAPES, 2014), foram encontrados 02 artigos
(12%) e ambos pertencem a linguística, letras e artes.
Observa-se nesse sentido, que o colégio com maior número de artigos,
representando 76%, é das Ciências Exatas, tecnológicas e multidisciplinar, com a
subdivisão de multidisciplinar. Nesse sentido, multidisciplinar é a integração de
diferentes conteúdos entre várias disciplinas com a preocupação de interligá-las entre si,
na qual cada matéria contribui com suas informações pertinentes ao seu campo de
conhecimento (NOGUEIRA, 2001). Com esse conceito, compreendemos melhor porque
os jogos em sua maioria encaixam-se nessa categoria, pois o jogo permite a integração
de conteúdos, jogadores, como também a relação dos conteúdos e conhecimentos.
Corroborando com essa ideia, Carvalho e Ivanoff (2014) afirmam que os jogos
como guias educacionais propiciam a integração de diversas disciplinas, colocando os
alunos em situações reais no processo de apreender.
Tabela 1. Questão 1 - Áreas do conhecimento que estão utilizando jogos

Colégios

Grande Área de destaque

Contagem

Porcentagem

Ciências da Vida

Ciências Biológicas

02 artigos

12%

Ciências Exatas, tecnológicas
e multidisciplinares

Multidisciplinar

13 artigos

76%

Humanidades

Linguística, letras e artes

02 artigos

12%

17 artigos

100%

Total

O processo de criação de um jogo é algo complexo, pois existem inconstâncias
sobre diversos aspectos inerentes ao projeto, também depende dos requisitos para se
criar o jogo e as tecnologias disponíveis. Existe uma sequência da qual não pode-se
fugir, sendo elas a concepção inicial do jogo, os publicadores e distribuidores, os
investidores, o público-alvo, a plataforma, o game designer, o projeto e as escolhas de
tecnologia, o cronograma e o orçamento do jogo, a implementação e os testes, além de
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sua avaliação (REIS, NASSU, JONACK, 2002). Nesse sentido, usando esses aspectos
como mínimos, analisou-se os 17 artigos pesquisados nos anais e buscamos responder a
questão 2, “Quantos artigos apresentavam o desenvolvimento de um novo jogo?”, e
encontramos 05 desenvolvimentos de jogos novos e 12 recriados em cima de uma
plataforma de desenvolvimento de jogos.
Na 1ª edição de 2014, um artigo apresentava um jogo para a aprendizagem
sobre segurança em redes de computadores, apresentando uma versão teste para uma
turma específica. Outro artigo, da mesma edição, apresentou a utilização de um
software livre como estratégia metodológica do professor. No mesmo ano, porém na 2ª
edição dos anais publicados na revista RENOTE, observou-se que 02 artigos
apresentaram jogos já desenvolvidos, como experiências pedagógicas, envolvendo
aplicativos relacionados à tabela periódica e Scratch, enquanto 02 artigos apresentaram
a criação de um novo jogo.
Em 2015, dos 10 artigos encontrados, 03 apresentaram a criação de novos jogos,
no qual 01 apresentava uma adaptação a um módulo em realidade aumentada sobre a
geometria, 01 desenvolveu software com jogos de desafios sobre tecnologias, 01
elaborou um jogo de finanças a partir de mapas conceituais com o objetivo de
desenvolver a tomada de decisão e as escolhas sobre questões administrativas e
financeiras.
Tabela 2. Questão 2 – Desenvolvimento de novos jogos

Publicação

Utilização de jogo/software existente

Criação de um novo jogo

2014

04 artigos

02 artigos

2015

07 artigos

03 artigos

2016

01 artigo

Nenhum

Total

12 artigos

05 artigos

Com relação à Questão 3: “Quantos artigos utilizavam jogos já desenvolvidos e
comercializados como ferramentas de ensino?”, a maioria dos artigos (76%) apresentou
jogos já desenvolvidos e comercializados, muitas vezes de forma gratuita e em versões
de teste. No ano de 2014 um jogo foi testado e colocado à disposição aos educadores,
por meio da internet, com versão gratuita de teste. E a segunda ferramenta utilizou-se de
um jogo digital disponível por uma plataforma de ensino. Com relação à segunda edição
do ano de 2014, 02 jogos já eram comercializados como ferramentas de ensino e 02
jogos foram lançados em versões gratuitas disponíveis para download.
Em 2015, 05 artigos apresentaram jogos já desenvolvidos, com uma análise
destes jogos, informações sobre o seu desenvolvimento e a participação de alunos. Em
2016, o artigo pesquisado também encontrava-se com um quiz construído em cima de
uma plataforma já desenvolvida.
Questão 4: Quais os tipos de jogos foram utilizados? Nesta questão, procurou-se
identificar os tipos de jogos de acordo com a classificação proposta por Allué (1999), na
qual os jogos são classificados em: jogos de ação, aventura, luta, lógica e raciocínio,
jogos de vida artificial, jogos de simulação, jogos de esporte e jogos de dedução.
A maioria dos jogos (82%) eram de lógica e raciocínio, sendo que a 1ª edição de
2014 trouxe um jogo de lógica e raciocínio e um jogo de simulação. E a 2ª edição de
2014, apresentou jogos que envolviam lógica e raciocínio, vida artificial e aventura,
envolvendo a simulação de situações problemas. Todos os jogos de 2015 classificaram-
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se em jogos de lógica e raciocínio, assim como o quiz de 2016.
Tabela 3. Questão 4 – Classificação dos jogos

Classificação

2014

2015

2016

Total

Porcentagem

Lógica e Raciocínio

03

10

01

14

82%

Simulação

01

Nenhum

Nenhum

01

06%

Aventura

01

Nenhum

Nenhum

01

06%

Vida Artificial

01

Nenhum

Nenhum

01

06%

Total

06

10

01

17

100%

A simulação, apesar de não aparecer em muitos jogos dessa pesquisa como
principal ponto, merece destaque no sentido da importância de propiciar o aprendizado
de muitas situações e conhecimentos ao mesmo tempo para o aluno, estando presente na
maioria dos jogos, mesmo os de raciocínio lógico (CARVALHO e IVANOFF, 2014).
A questão 5 trata da metodologia utilizada para a aplicação do jogo, por
exemplo, se deve ser jogado em grupos ou individualmente. A 1ª edição de 2014
apresentou artigos de jogos para serem trabalhados em grupos, e a partir da 2ª edição de
2014, incluindo os anos de 2015 e 2016 o foco foi em jogos individuais.
Apesar do uso da metodologia individual dos jogos, na sua maioria (94%), ficou
claro nos artigos apresentados a inclusão de fatores como cooperação e comunicação.
No qual, neste sentido Carvalho e Ivanoff (2014) destacam como fatores em conjunto
com o respeito e a aceitação das diferenças que são importantes na escola pois
estimulam a resolução de conflitos, a negociação e a recuperação de vínculos.
Referente a questão 6: Utilizou-se algum modelo de avaliação de jogos?
Qual(is)? Pode-se dizer que os artigos do ano de 2014 analisaram com relação a
estratégia pedagógica comparando com a metodologia tradicional de ensinoaprendizagem, sem a utilização de jogos, não aprofundando-se na análise do jogo, seu
desenvolvimento e suas aceitações por parte dos alunos.
Porém, um dos artigos optou por desenvolver uma metodologia própria de
avaliação de seu jogo. Essa avaliação consistiu na análise do impacto educacional do
jogo de acordo com um especialista na área de educação com um questionário com 17
questões em escala Likert baseadas nos trabalhos com requisitos de usabilidade do jogo
e questões pedagógicas. No qual a avaliadora interagiu com o jogo sozinha no primeiro
momento e depois com auxílio da equipe desenvolvedora do jogo. A avaliação servirá
como análise para o desenvolvimento de futuros jogos e melhorias no atual.
Em um trabalho de 2015, apresentou-se um método de avaliação para o seu jogo
de finanças. Um método próprio criado para analisar aquele jogo, que foi inicialmente
testando com crianças, dando sua opinião sobre o que gostaram e o que não gostaram no
jogo. Após isso, alguns especialistas em educação foram convidados a analisar o jogo
através de um questionário com 20 requisitos de usabilidade e critérios pedagógicos,
preenchidos com os critérios "atende" e "não atende". Em relação aos padrões propostos
no instrumento, nove dos 10 especialistas concordaram com eles (SANTANA,
ISHITANI, 2015).
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4. Considerações finais
Os jogos, dentro do contexto educacional, representam uma novidade com relação ao
processo de ensino-aprendizagem do aluno, e a utilização desse recurso, em especial, os
jogos digitais, nessas relações traz a inserção das tecnologias de informação e científica.
Os resultados obtidos neste estudo apresentaram a temática de jogos educacionais como
pouco inserida, ou pelo menos com estudos e pesquisas, apresentados, nos quais os que
são expostos não contemplam todos os questionamentos.
O objetivo principal desta revisão sistemática de literatura foi de responder os
seis questionamentos sobre os jogos educacionais publicados nos anais dos anos de
2014, 2015 e 2016 do CINTED, para a melhor compreensão do contexto dos jogos
educacionais no cenário brasileiro nos dias atuais. Para isso, foram encontrados 17
artigos sobre jogos educacionais nesses três anos que responderam nossas questões.
Em relação ao nosso primeiro questionamento, as áreas de conhecimento
envolvidas na pesquisa, pode-se observar que os três grandes níveis foram
contemplados, porém o eixo das Ciências Exatas, tecnológicas e multidisciplinar, obteve
13 artigos. O qual o maior eixo de colégios (denominadas grandes áreas) foi a
multidisciplinar com 11 artigos. Nesse sentido, supõe-se que esta área teve maiores
índices devido aos jogos educacionais não basearem-se apenas em um módulo de
conteúdo, abrangendo diversas áreas desde o seu desenvolvimento até sua aplicação.
O segundo questionamento sobre o desenvolvimento de um novo jogo a partir
dos artigos, encontrou-se 04 trabalhos com o desenvolvimento de um novo jogo. O
baixo nível de novos jogos desenvolvidos pode ocorrer pela complexidade de
desenvolver um jogo e dos mecanismos e procedimentos que são necessários.
Referente ao terceiro questionamento: “Quantos artigos utilizavam jogos já
desenvolvidos e comercializados como ferramentas de ensino?” 12 artigos apresentaram
jogos já utilizados e apresentados, seja em versão teste disponíveis de forma gratuita ou
de plataforma já existentes para a criação de quiz, ou de jogos de memória.
Com relação à questão dos tipos de jogos utilizados a quantidade de jogos de
raciocínio lógico com resolução de problemas impressionou sendo 15 artigos com jogos
desse tipo, quase todos multidisciplinares, restando ainda 01 jogo de simulação e 01 de
quiz.
A metodologia dos jogos deteram-se em sua maioria a forma individual, 16
jogos utilizando essa forma, porém 04 utilizaram ambas as metodologias. Um dos jogos
analisou a relação da estratégia pedagógica comparando com a metodologia tradicional
de ensino-aprendizagem, com e sem a utilização de jogos. Outro jogo apresentou uma
avaliação da análise do impacto educacional do jogo de acordo com um especialista na
área de educação com um questionário com 17 questões com escala Likert. E também
ocorreu a avaliação dos jogos com crianças e suas opiniões.
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Abstract. This article discusses the development of a research project based on the
proposal of games creation through the use of software and technological tools, in
order to contribute to the process of teaching and learning in mathematics of young
people with autism spectrum disorder. The study is in phase of research and analysis of
the factors and other aspects related to the characteristics of the subject, through
interviews with professionals of the area, educators, associations and the subjects of the
research. The next step is to identify the most appropriate tools and create the proposed
items.
Resumo. Este artigo aborda o desenvolvimento de um projeto de pesquisa
baseado na proposta de criação de jogos através da utilização de softwares e
ferramentas tecnológicas, a fim de contribuir com o processo de ensino e
aprendizagem em matemática de jovens com transtorno do espectro autista. O
estudo encontra-se em fase de pesquisa e análise dos fatores mais relevantes
com relação às características do sujeito autista, através de entrevistas com
profissionais da área, educadores, associações e os próprios sujeitos da
pesquisa. O próximo passo se estabelecerá com a identificação das
ferramentas mais adequadas e criação dos itens propostos.

1. Introdução
O direito ao acesso de pessoas com deficiência e de todos os cidadãos à educação é um
direito constitucional. A educação inclusiva busca o ingresso, acesso e permanência de
quem quer que seja à educação, à escola, sem haver qualquer distinção. A criança, ao ser
diagnosticada com qualquer tipo de deficiência, têm direitos semelhantes às demais.
Além disso, o cuidado especial destinado a ela, principalmente no que diz respeito à
educação, é um dever do Estado e um direito previsto em lei, Guia de direitos (2017). A
garantia de uma educação de qualidade para todos implica, dentre outros fatores, um
redimensionamento da escola no que consiste não somente na aceitação, mas também
na valorização das diferenças, que se efetua pelo resgate dos valores culturais,
fortalecendo a identidade individual e coletiva, Jacomeli (2017).
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Diante do exposto, aliando esta visão com a atual configuração social, se torna
possível perceber que cada vez mais as tecnologias estão presentes na sociedade
estabelecendo-se como imprescindíveis em todas as formas de interação, assim,
entende-se a necessidade de inserir também estes recursos tecnológicos no processo de
ensino e aprendizagem para alunos com deficiência e incluídos nas escolas. Nesta
perspectiva, a inclusão se apresenta como importante, e necessária de ser estudada e
trabalhada dentro e fora das instituições. Dessa forma, este artigo tem como objetivo
apresentar as ações em desenvolvimento a partir de um projeto de pesquisa que possui
como proposta encontrar caminhos, através da utilização de ferramentas tecnológicas,
capazes de contribuir com o ensino e aprendizagem da matemática para alunos com
Transtorno do Espectro Autista, possibilitando a promoção de aprendizagens
significativas a um maior número possível de pessoas no ambiente escolar.
Os desafios do ensino de matemática para pessoas com deficiência é um dos
temas de extrema importância nas escolas, uma vez que a abordagem deve ser
diferenciada. É necessário estabelecer estratégias para serem aplicadas em diferentes
ambientes educativos de forma que a inserção da tecnologia possa acrescentar o
diferencial qualitativo na promoção da interação social de sujeitos com autismo. Diante
disso, para o aprendizado desse componente curricular e para a identificação das
tecnologias mais adequadas para o desenvolvimento desse projeto, estão sendo
realizados estudos, para a criação de jogos que permitam o aprendizado com
significado, permitindo a inclusão e também a integração de crianças autistas no
ambiente educacional. O conjunto desses dados, associados à fundamentação teórica
permite reflexões e análises das percepções e ações a serem assumidas, apropriando-se
das dificuldades, barreiras, trabalhos bem-sucedidos, e desenvolvidos pelas escolas que
possuem alunos com alguma deficiência.

2. Contextualização
Diante dos problemas e dificuldades enfrentados ao longo do processo de ensino e
aprendizagem os educadores sentem, cada vez mais, a necessidade de recorrer a
ferramentas capazes de auxiliar neste processo. Medeiros et al (2012), afirmam que um
profissional capaz de se reinventar de acordo com as necessidades do momento, se
tornou mais desejado do que um profissional que sempre age da mesma forma, que
nunca está disposto a mudar.
Nesse sentido, torna-se urgente buscar aporte das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), as quais oferecem subsídios capazes de suprir tais carências pois
têm uma influência direta na aquisição de competências e no desenvolvimento das
aprendizagens. São estimulantes tanto pela variedade de recursos quanto pela forma
como se apresentam pois tem oportunizado às pessoas formas cada vez mais dinâmicas
e atrativas de comunicação e interação social, Menezes e Roza (2016). Nesse sentido,
percebe-se que é impossıvel deixar de usar as novas tecnologias para a obtenção de
conhecimento, uma vez que, nesta sociedade tecnológica da informação e da
comunicação, o acesso à informação, o uso e a análise de dados e as tomadas de decisão
são fundamentadas em situações de incerteza e fazem parte das novas necessidades de
formação dos cidadãos, segundo Araujo, Costa e Junior (2016).
Contudo, não basta inserir hardwares e softwares no ambiente educacional, é de
suma importância que a escola reflita sobre a sua utilização e na promoção significativa
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de aprendizagem de modo que o sujeito seja capaz de desenvolver e executar algo de
forma que a construção do conhecimento ocorra através da resolução de problemas e da
comunicação, Morellato et al. (2016).
Nesse sentido, o educador desempenha um papel fundamental neste processo, de
forma que, se faz necessário adicionar novas exigências em seu perfil, a fim de atender
tais mudanças, como: saber lidar com os ritmos individuais dos alunos, se apropriar de
novas técnicas para a produção de materiais didáticos através dos meios eletrônicos,
diferente daqueles do ensino tradicional, manejando de forma criativa as novas
tecnologias, Jucá (2016). Diante do exposto, o professor é reconhecido como grande
influenciador na formação do indivíduo, valorizando cada um, a fim de promover a
inclusão não dando espaço para o preconceito e discriminação entre os indivíduos, mas
sim garantido a interação e a autoestima de alunos com deficiência.
Desta forma, se faz notória a necessidade de mudanças na postura no processo
de ensino e aprendizagem de acordo com a necessidade de cada indivíduo, buscando
novas estratégias metodológicas de ensino, entre elas a utilização de recursos da
informática, possibilitando a maior participação dos alunos em geral, Zulian e Freitas
(2016).
Nesta perspectiva, legitima-se o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, pois
há uma intencionalidade em proporcionar aos alunos novas experiências de ensino e
aprendizagem e também promover a inclusão de jovens no ambiente educacional, diante
do reconhecimento da importância na utilização da tecnologia nesse processo,
trabalhando com o desenvolvimento de jogos voltados para indivíduos com transtorno
do espectro autista. As TICs apresentam uma possibilidade de inovação dos recursos,
numa tentativa de melhorar o desenvolvimento desses sujeitos.
De acordo com Bosa (2016), o autismo pode ser classificado como um
transtorno invasivo do desenvolvimento e abarca algumas dificuldades ao longo da vida
do portador afetando as habilidades sociais e comunicativas além de comportamento e
interesses limitados e repetitivos. De forma geral, a maioria dos jovens autistas
apresentam dificuldades de compreensão de linguagem abstrata ou dificuldade de lidar
com sequências complexas de instruções que necessitam ser decompostas em unidades
menores. No estudo de Barbosa (2009), um ambiente desenvolvido e pensado de acordo
com as necessidades específicas destes alunos possibilita uma melhor interação,
desenvolvimento cognitivo e aquisição de conhecimentos através do uso das
tecnologias. Também defende que a tecnologia é capaz de complementar e aumentar a
qualidade do ensino, contribuindo para a possibilidade da melhoria na comunicação, e
deste modo, recursos como o computador conjugado a softwares específicos devem ser
explorados nesse sentido.
Conforme Passerino e Santarosa (2007), os recursos tecnológicos têm sido
aplicados em sujeitos com TEA (Transtorno do Espectro Autista), o uso do computador
e em especial de ambientes digitais de aprendizagem adaptados aos interesses e
necessidades dos sujeitos mostram-se relevantes e importantes no desenvolvimento e
interação das pessoas com autismo. Sendo assim, para auxiliar no processo de inclusão
e aprendizagem desses sujeitos, se torna comum a utilização de softwares e hardwares
para facilitar a assimilação do conhecimento, apesar de não haver grande quantidade de
softwares apropriados para o grupo em questão, de forma que atenda às necessidades
baseando-se nas características do espectro autista. Contudo, nos últimos anos têm sido
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comprovada a eficiência da utilização de softwares e hardwares assistivos no
desenvolvimento cognitivo e melhoria de habilidades de jovens autistas Sousa et al.
(2016).

3. Trabalhos relacionados
Visando coletar informações de layout, conteúdo e abrangência, entre outras
características a serem consideradas no desenvolvimento do jogo, foi conduzida uma
pesquisa na internet de softwares matemáticos gratuitos que trabalham com as
operações básicas. Entre eles podemos destacar os seguintes:
Spiko and the Math Masters: o jogo tem um personagem chamado Spiko que
ajuda a criança a cumprir suas tarefas, dando soluções para problemas envolvendo
soma, diminuição, multiplicação, divisão e fração, em Lemon (2017). São problemas
simples, para crianças de 6 a 8 anos que ainda estão na etapa inicial do aprendizado
matemático, através das quatro operações básicas. O programa é executado em inglês.
Sebran's ABC: é um jogo que ensina as crianças a ler e escrever. Contém vários
tipos de exercícios diferentes, no caso do jogo matemático, introduz os números de 1 a 9
que são usados em exercícios de Somar, Subtrair e Multiplicar, cada um com dois níveis
de dificuldade, em Seterra (2017). O programa é executado em diferentes idiomas,
incluindo Português, Inglês, Francês, Espanhol e Alemão.
TuxMath: o jogo tem como personagem principal um Pinguim, que vai destruir
meteoros que caem nas cidades com sua arma de raios laser, ativada pelas soluções
matemáticas, em Tux (2017). Os meteoros são acompanhados por operações
matemáticas e para destruí-los você terá que resolver os problemas.
Em comparação a esses jogos analisados, a proposta diferenciada do projeto é
desenvolver um jogo com significado que vá além da relação superficial entre os
algoritmos, mostrando que é possível refletir sobre as relações entre diferentes aspectos
que envolvem as operações matemáticas, explicando os significados e as relações entre
os termos. Pensar em uma aprendizagem significativa na matemática, requer ações de
ensino direcionadas, que possibilitem aos alunos utilizar-se do pensamento concreto
para posteriormente estabelecer o pensamento conceitual mais adequado. O projeto
apresenta ainda como vantagens a não utilização da Internet para o desenvolvimento das
atividades; e sua facilidade de uso, não exigindo um conhecimento tecnológico prévio
por parte dos professores.

4. Metodologia
O desenvolvimento do projeto foi baseado inicialmente em referenciais bibliográficos,
posteriormente submetido ao comitê de ética, para que se tornasse possível a
continuidade da pesquisa.
A partir do parecer do comitê de ética, e dando sequência ao projeto, foram
realizadas entrevistas com profissionais especializados e que atuam diretamente com os
jovens autistas. No que se refere às entrevistas com pessoas especializadas, foi
estabelecida a metodologia de entrevista semiestruturada, a qual compreende um roteiro
com perguntas fechadas e abertas, permitindo maior flexibilidade nas conversas e para o
entendimento das questões abordadas. Esse modelo favorece a comunicação entre
entrevistador e entrevistado possibilitando aprofundar as reflexões em torno de
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determinado tema, Minayo (2010). Os participantes das entrevistas, já atuam em uma
perspectiva de inclusão, pois são profissionais da educação e gestores, articulados com o
uso da tecnologia no ensino e aprendizagem de matemática, com intuito de conhecer a
realidade e as necessidades no processo de ensinar e aprender do sujeito com autismo.
As instituições visitadas e entrevistadas no primeiro momento foram: Associação de
Pais e Amigos do Autista e Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência
(CAPS II Hakani).
Nesse mesmo espaço de tempo, foi realizado um levantamento de softwares
matemáticos livres disponíveis que auxiliassem o ensino e aprendizagem em
matemática. Após o levantamento desses softwares e a realização das entrevistas,
realizou-se mais uma etapa do estudo, que foi a aplicação dos softwares matemáticos
pesquisados, com participação de dois alunos com TEA. Os jogos foram previamente
instalados em todas as máquinas do laboratório de informática do CAPS II, deixando-os
prontos para a aplicação dos jogos.
Esse teste, realizado com os alunos com TEA consistiu em explicar as regras,
objetivos e opções dos jogos, sugerindo a realização das fases e observando o
comportamento dos mesmos frente aos jogos. Posteriormente, foi realizado com os
alunos um diálogo sobre as facilidades e dificuldades, explicitando também quais eram
suas preferências.
Após esse momento, o estudo buscou, a partir das observações feitas, explorar
os softwares, inserindo também o material concreto para compreensão das operações
matemáticas como, por exemplo, material dourado e palitos, com o objetivo de mostrar
que as operações precisam estar sempre contextualizadas e para que os algoritmos não
se tornem vazios de significado. Neste momento, o jogo encontra-se em fase de
desenvolvimento com o cuidado de atender as necessidades dos alunos com TEA,
verificando as características mais relevantes dos casos analisados na aplicação.

5. Resultados e Discussão
O contato inicial se estabeleceu com um profissional fisioterapeuta o qual possui
estudos sobre o autismo. A entrevista possibilitou expandir os conhecimentos sobre as
principais características desses jovens, proporcionando uma reflexão mais aprofundada
sobre o assunto e norteando os passos a serem traçados para o desenvolvimento do
projeto.
A partir desse encontro tornou-se possível ter maior clareza sobre as principais
características que constituem o sujeito com TEA, sendo a base para o início dos
estudos. Pôde-se perceber a singularidade de cada indivíduo, sendo que, cada qual
possui níveis diferentes do espectro tendo necessidades e características diferenciadas
um do outro, despertando, assim, o interesse em realizar posteriores atividades que
pudessem proporcionar o contato com jovens autistas, a fim de aprofundar as pesquisas.
Outro encontro que merece destaque ocorreu na instituição CAPS II, de forma
que no primeiro contato houve a possibilidade de participar de uma reunião com a
coordenadora e mais cinco psicólogas que atendem crianças com autismo, objetivando
apresentar o projeto em desenvolvimento e conhecer mais das características do público
alvo deste estudo. As psicólogas relataram os trabalhos e as atividades que realizam com
as crianças e orientaram quanto ao nível de jogo a ser implementado, destacando que o
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mais adequado seria trabalhar com as etapas iniciais da matemática: as quatro operações
básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão).
Houve também, um encontro no laboratório de informática da instituição (CAPS
II), com crianças previamente selecionadas pelas psicólogas para mostrar e propor o
manuseio de alguns softwares existentes voltados ao ensino da matemática, com a
finalidade de analisar o comportamento e a aceitação das crianças quanto a
aplicabilidade de jogos computacionais, possibilitando o contato com jovens autistas e
também a identificação das características mais relevantes no processo de aprendizado,
a fim de nortear a criação dos jogos, de acordo com suas necessidades, gostos e
peculiaridades, permitindo assim, avançar para a próxima etapa, que se estabelece na
seleção e construção de jogos e com o auxílio de softwares e ferramentas tecnológicas, a
fim de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, componente
curricular obrigatório na educação básica brasileira.
A etapa seguinte se estabeleceu pela definição das abordagens do jogo e assim
foi dado início ao seu desenvolvimento. Com base no conhecimento e percepções
construídas durante os encontros com os profissionais da área, e a aplicação dos
softwares selecionados com os jovens com TEA, foi possível identificar os requisitos do
jogo a ser desenvolvido com base em suas necessidades, em alguns casos pode-se citar a
dificuldade em visualizar pequenos elementos da tela, na utilização do teclado e
dificuldades com a administração de tempo. Foi percebido também algumas facilidades
com o uso do mouse e uma melhor interação nos jogos com a utilização de personagens
(mascotes). Sendo assim, optou-se por utilizar ferramentas que possibilitassem a criação
do jogo, e permitissem sua adaptação por profissionais de todas as áreas do
conhecimento através de softwares utilizados cotidianamente, no intuito de proporcionar
uma jogabilidade intuitiva aos alunos e, também despertar o interesse em mais
profissionais para a criação de novos jogos para que possam abranger outras diversas
necessidades.
Outro diferencial estabelecido para a proposta do jogo, é de estabelecer uma
aprendizagem significativa, através da utilização conceitos matemáticos que permitam a
reflexão dos jovens nos desafios elaborados, de forma que não os realizem de forma
mecânica e impulsiva, mas reflitam e compreendam como se constitui o raciocínio
matemático, de acordo com o nível que estiverem jogando.
A seguir, são apresentados alguns exemplos iniciais das telas que irão compor o
jogo. Para a criação das imagens foram utilizados elementos gráficos do portal livre
Freepik (2017) e adaptadas para o contexto do jogo proposto utilizando ferramentas de
edição gráfica como Inkscape (2017) e LibreOffice Impress (2017).
Após a finalização da implementação do jogo, o software será instalado nos
computadores do laboratório de informática do CAPS II da cidade e também de
algumas escolas para testar a sua funcionalidade bem como a aceitação dos usuários
fins.
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Figura 1. Protótipo da tela inicial do jogo - escolha dos personagens

Figura 2. Protótipo da segunda tela do jogo - escolha da tela após personagem “Lisa”
escolhida

Figura 3. Protótipo da terceira tela do jogo - após selecionar o tema “frutas”
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Figura 4. Protótipo do desafio “soma” proposto pelo jogo - tema “frutas”

O Freepik é um site onde é possível encontrar mais de um milhão de arquivos
gráficos de gratuitos para download, desde vetores, ilustrações, ícones, fundos, temas
HTML e fotos gratuitas, com licença Creative Commons, seguindo as últimas
tendências em design para serem utilizadas em sites, blogs, banners, apresentações e
muitas outras aplicações. Já o Inkspace é um software profissional de edição e criação
de imagens vetoriais e é uma alternativa livre e gratuita a outros softwares pagos
utilizados cotidianamente. E, o LibreOffice Impress, é uma ferramenta gratuita poderosa
para a criação de apresentações multimídias, que vem acompanhada da suíte de
aplicativos para escritório LibreOffice, suas ferramentas podem ser comparadas a outros
conhecidos softwares pagos da área.

6. Considerações finais
A partir da conclusão no desenvolvimento deste projeto espera-se como resultado a
efetiva melhoria no processo de ensino e aprendizagem em matemática, através dos
jogos desenvolvidos com o auxílio de ferramentas tecnológicas, tendo como foco alunos
com transtorno do espectro autista. Acredita-se que promover a inclusão com o apoio de
softwares que contemplam jogos e materiais didáticos se apresenta como uma relevante
contribuição para o campo da educação. Espera-se também revelar o potencial das
tecnologias no cotidiano das instituições de ensino, como um recurso pedagógico
fundamental, merecedores de maior reconhecimento, rompendo com as metodologias
tradicionais e sensibilizando profissionais envolvidos no campo da educação,
especialmente os que atuam com pessoas que possuem necessidades educacionais
diferenciadas.
Diante das dificuldades encontradas cotidianamente no ambiente escolar, é
preciso avançar na busca de estratégias inovadoras, capazes de ampliar e aprofundar a
construção de conhecimentos e, consequentemente a promoção de aprendizagens.
Portanto, o desenvolvimento desse estudo, está articulado ao compromisso com ações
educativas, que irão favorecer a sociedade como um todo, partindo do princípio de que a
utilização de recursos didáticos com base nas Tecnologias de Informação e
Comunicação, favorecem a inclusão e, a formação de sujeitos autônomos.
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Abstract. The Web3D technologies present great opportunities for innovation
in teaching health sciences. In this context, the use of 3D Web-based models
allow us to explore interesting characteristics searching for the increase of the
Anatomy Education quality in virtual environments. This work aims to present
the usability assessment of a Web3D serious game application developed to
study the anatomy of the lower limb of the human skeleton. Case studies were
performed with students of Physiotherapy undergraduate program in the
course of Anatomy I through usability assessment techniques from the HumanComputer Interaction field of research. Based on the results obtained it was
possible to identify fundamental and innovative features that have to be
present in the design of serious games for the teaching of health sciences.
Resumo. As tecnologias Web3D apresentam grandes oportunidades de
inovação no ensino de ciências da saúde. Neste contexto, o uso de modelos 3D
baseados em Web permite explorar características interessantes na busca do
aumento da qualidade de ensino de Anatomia em ambientes virtuais. Este
trabalho tem como objetivo apresentar a avaliação de usabilidade de uma
aplicação Web3D de um jogo sério desenvolvido para estudar a anatomia do
membro inferior do esqueleto humano. Para tal realizou-se estudos de caso
com alunos do curso de Fisioterapia na disciplina de Anatomia I através de
técnicas de avaliação de usabilidade da área de pesquisa de Interação
Humano-Computador. A partir dos resultados obtidos foi possível identificar
características fundamentais e inovadoras que devem estar presentes no
projeto de jogos sérios para o ensino de ciências da saúde.

1. Introduction
Human anatomy is an indispensable course and the foundation of all clinical studies.
The goals of anatomy teaching are, at the very least, to know the anatomical structures
and the relationships between them; recognize anatomical structures through imaging
techniques; and, understand the anatomical bases of Pathology [Corredera and Santana
2003]. The knowledge of the anatomy is fundamental for the formation of health
professionals and comprises the macroscopic study of the organs and systems that make
up the human body, using its own terminology and descriptions from innumerable
anatomical studies [Bastos and Proença 2000]. Due to their interdisciplinary

89

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

relationship, their knowledge becomes imperative as a foundation in the professional
courses of health programs [Neves 2010]. Improving the teaching resources applied to
the teaching of anatomy tends satisfactorily for the direction of actions, stimulates the
student's participation as an active subject in the search for new information, promoting
indispensable support to the teaching-learning process [Guiraldes et al. 1995].
The traditional teaching of human anatomy involves two distinct moments: the
exposition of theoretical concepts and definitions of the systems and organs of the
human body; and, the practical approach, which, through anatomical pieces and
cadavers in the laboratory, allows to study the general characteristics and their
interrelationships. Among the different methods used in teaching anatomy, can be cited
studies on previously dissected anatomical pieces, anatomical models, interactive virtual
environments, general purpose software and even social media [Lopes and Teixeira
2012] [Nuland and Rogers 2016] [Hennessy et al. 2016].
However, the immense anatomical nomenclature can make the learning of the
course complex for the students, therefore, leading to a weak learning experience, being
responsible for the origin of negative connotations in relation to the subject and
resulting in a superficial approach to the learning process and even being able to lead
students to dropout the course [Smith et al. 2016]. In that scenario, virtual environments
for anatomy teaching play a large role in learning by providing a new study environment
other than the anatomy laboratory [Richardson et al. 2011].
Based on that, virtual tools and digital games have been gaining space in
theoretical and practical classes of anatomy, which are being increasingly used by
teachers as a tool that, through its playful aspect, arouses a great interest of the students
and excludes most of the issues during the learning process. In addition, virtual tools not
only enhance teaching-learning but also enhance the potential of the course content.
The use of games in the educational context can be called serious games, and
usually aims at learning [Birkenbusch and Christ 2013]. With the development of new
technologies, games have become an ally of the classroom, allowing the educational
environment to move away from traditional teaching and starting to function within the
information. Therefore, the use of games to train, learn and perform real activities in
virtual environments can improve students' performance, as it allows the experience of
individually produced learning experiences according to the style of the student
[Prikladnicki and Wangenheim 2008].
Focusing on health there is a great opportunity to incorporate the use of games in
the anatomy course, serving as a facilitator resource for student learning. Thus, by
combining geometric models of the human anatomy with customized software, students
can have access to new ways of interacting with anatomy that could not be achieved
through static images or traditional anatomical models [Ma et al. 2012]. The study of
anatomy including the three-dimensional (3D) interpretation of the relationships
between structure and function represents a fundamental component in the teaching of
several areas of health and sport science [Allen et al. 2016] [Brown et al. 2012].
Web3D is a generic term used to refer to any type of three-dimensional (3D)
graphics technology supported by the World Wide Web (WWW). Currently, there are a
range of applications that are characterized as virtual environments for the Web.
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Focusing on the field of human anatomy and presenting general information of the
systems of the human body, two virtual environments can be emphasized: Biodigital
Human© (2017), and Complete Anatomy© (2017).
In this study, we present a virtual environment aimed at teaching anatomy of the
lower limb of the human skeleton. For that, the Web3D serious game entitled
EducaAnatomia3D was developed, which aims to assist the teaching of students in the
health area. The digital game design was carried out in partnership with specialists in
Human Anatomy who assisted in the identification and addition of important concepts
within the context of the anatomy study to assist with the understanding of the structure
and function of the lower limb, such as concepts associated with three-dimensional
representation of the position of bony landmarks.
Virtual environments for anatomy general study purposes such as Biodigital
Human© (2017) and Complete Anatomy© (2017) usually do not include information
associated with the structure and function of the three-dimensional representation of the
position of bony landmarks. From the possibility of studying those concepts in an
interactive virtual environment represent an innovative component in game design.
In the program of Physiotherapy, the study of the human lower limb is carried
out in the Anatomy I course. For that, case studies were organized with students of the
Physiotherapy program on that particular course for the use of the serious game after the
subject has been studied in the classroom, through usability assessment techniques
found in the Human-Computer Interaction (HCI) research area.
In order to investigate the relevance of serious games for the anatomy teaching
of the lower limb of the human skeleton, a first version of the Web3D serious game
EducaAnatomia3D was developed, so that the following research question could be
answered through the use of evaluation techniques: Web3D serious games for
interactive virtual teaching of anatomy are relevant in the process of learning concepts
associated with bone structure and function?
The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 describes the
methods used in this study, such as the overview of the serious game, the case study,
and the usability evaluation tests in order to measure the quality of user interaction.
Results and discussions are presented in Section 3. And, Section 4 concludes the paper
and provides an overview of possible future work.
2. Methods
The adopted methodology consists of an applied and technological research. The
evaluation of the serious game in the teaching environment was carried out through a
case study with students of the Anatomy I course from the Physiotherapy program at
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). In order to verify if the interaction with
the interfaces, such as the interfaces for presentation and assimilation of the anatomy
content, are attractive and easy to use by the users, it was adopted usability evaluation
techniques found in the HCI area through usability tests using satisfaction
questionnaires. And, for the data analysis, a descriptive analysis was used based on the
results obtained with the satisfaction questionnaires.
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2.1 The EducaAnatomia3D
For the serious game design, technologies have been adopted for Web application
development such as HTML5, CSS, and Javascript for the development of the
interaction interface. In order to allow the interaction with 3D objects Web3D
technology was used through the framework BabylonJS (framework for building 3D
games using WebGL, WebVR, and Web Audio). The 3D objects responsible for the
representation of the lower limb components of the human skeleton were obtained from
the BodyParts3D© database [Mitsuhashi et al. 2009] (with permission "BodyParts3D, ©
The Database Center for Life Science licensed under CC Attribution-Share Alike 2.1
Japan").
It was also adopted the Digital Game-based Learning (DBGL) methodology,
which, according to the literature, helps to overcome learning problems. The DGBL
model [Zin et al. 2009] subdivides the game design into two main parts. The first part
corresponds to the presentation of the content of the study. And, the second part
corresponds to the presentation of learning techniques to assimilate the content.
The interface to the content presentation phase of the serious game allows
visualization and interaction of the geometric representation of the anatomy,
representing the lower limb of the human skeleton (Figure 1). When the mouse triggers
an element on a specific part of the lower limb, the selected 3D object will be set with a
highlighted color and the other 3D objects will be set with a transparency color. From
the selection of the object, is presented in the interface the content of the course of
anatomy referring to the selected bone.
A unique feature of the serious game is its ability to capture essential concepts in
the study of the lower limb of the human skeleton at undergraduate level in health
sciences such as the location of bony landmarks. To this end, the location of each bony
landmark of the lower limb was added to the geometric representation of the anatomy
with the aid of anatomists. The locations of the bony landmarks are represented by 3D
spheres and, when the mouse triggers a particular sphere of an element, the name of the
bony landmark is displayed. The location of the bony landmark is important for the
students' understanding of the function and structure of bones and the position of origin
of the muscles and insertion of the tendons which are responsible for the movement of
the human skeleton [Dangelo and Fattini 2017] (Figure 1).
After the content presentation phase of the study, the user can test their
knowledge by answering questionnaires in the content assimilation phase (Figure 2). To
accomplish that, the game will take the user to an interface in which options will be
presented to choose one of the four target regions of the lower limb (e.g., hip, thigh, leg,
and foot). Following the choice of the lower limb region, a digital roulette wheel is
presented for sorting the number of questions to be answered (e.g., 5, 10, 15, and 20).
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Figure 1: Content presentation phase. Location of the bony landmarks.

From the draw with the digital roulette wheel, the user will start the
questionnaire corresponding to the selected region (Figure 2). Questions are key items
for proposing in-game challenges. There are currently 131 questions in total, related to
the four regions of the lower limb. For each question answered the game will display a
message regarding the user´s response. After completing the questionnaire, the results of
the correct and incorrect answers are presented (a video demonstration of the
EducaAnatomia3D is available at: goo.gl/w9hKMk).

Figure 2: Content assimilation phase. Foot region.

2.2 Participants
Students of the Physiotherapy program participated in the case study. For the Anatomy I
course, the attendance was of 31 students being 22 women and 9 men and from the age

93

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

range of 16 to 52 years old. In the particular course, most students have a level of
experience with serious games or virtual educational environments considered to be
intermediate. The professor of the course, who has extensive experience in teaching
Anatomy, also participated in the case study.
2.3 Design for Usability Evaluation
For the presentation of the serious game EducaAnatomia3D in a computer lab, the
students were asked to sign the Term of Free and Informed Consent, so the game could
be applied. After that, the students and the professor answered the satisfaction
questionnaire for the usability evaluation.
2.4 Usability Evaluation Tests
In order to measure the quality of the user interaction with the interface, usability tests
were performed through satisfaction questionnaires. Bosse et al. (2016) presents a
systematic mapping of instruments for evaluating serious games. In this study, a
satisfaction questionnaire was elaborated which adopts the five usability factors
suggested by the Usability Measurement Inventory questionnaire [Sumi 2017]. The five
usability factors for this study seek information from the user, regarding: affect, control,
learnability, efficiency, and helpfulness. In this context, the student satisfaction
questionnaire was elaborated making a total of 12 affirmations in which the users should
position themselves, noting one of the five alternatives presented at the end of each
question according to the Likert scale of 5 points: 1 - Disagree Totally, 2 - Disagree, 3 No Opinion / Not Sure, 4 - I agree, and 5 - I fully agree (Table 1). Also, the
questionnaire contains three open questions, where the students and professor provide
their opinion regarding the interaction with the interface.
Table 1. Satisfaction questionnaire.
1. The use of serious game in general was a satisfactory experience.
2. During the use of the serious game it was possible to explore the concepts associated with the human lower
limb and to conduct the questionnaires for the content assimilation through a minimum set of operations.
3. Serious game is important for performing activities for the content assimilation in the course of Human
Anatomy.
4. The serious game interaction interface is easily understood.
5. There was no need to stop the proposed activity in the face of obstacles in the interaction with the interface.
6. I have not encountered errors related to the serious game from the start to the end of the activities.
7. As a serious game user it was possible to visualize and interact with the human lower limb elements in an
intuitive way.
8. Serious game presents an interface with the teaching terminology for Human Anatomy in a consistent
manner.
9. The information provided by serious game is satisfactory for understanding the structure and function of the
main elements of the lower human limb.
10. Regardless of the regularity of use of the serious game the functionalities of the interaction interface are
easy to memorize.
11. The information present in the interface of the serious game is sufficient for its use.
12. During the use of the serious game the messages and warnings are sufficient for the understanding during
the study of the presentation and assimilation of the topics of the lower limb through questionnaires.
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3. Results and Discussions
In the descriptive analysis, we investigated the results obtained with the evaluation by
the students and for the professor of the Anatomy I course. For the satisfaction
questionnaire carried out by the students and the professor, 5 usability factors were
adopted. The usability factors adopted, corresponding to the questions presented in
Table 1, are as follows: (i) Affect: questions 1, 6, and 7; (ii) Control: questions 2 and
10; (iii) Learnability: questions 3 and 9; (iv) Efficiency: questions 4, 5, and 8; And, (v)
Helpfulness: questions 11 and 12.
The results of the satisfaction questionnaire for students of Anatomy I are
presented in Table 2. Regarding the average of the usability factors obtained, the
highlight of the results with the highest average was for the category Learnability,
related to the ease of interaction and understanding of the content, with 4.66. Next, the
Efficiency category with an average of 4.54, Control category that the environment
provides and Helpfulness, both with 4.48, and, finally, the Affect category with 4.43.
Table 2: Average usability factors for the serious game.
Usability
Factors

Affect

Control

Learnability

Efficiency

Helpfulness

Average

4.43

4.48

4.66

4.54

4.48

In addition, three open questions were included and the main observations
pointed out by the students and professor are presented below:
•

Question 1: Benefits or advantages while using the game? (i) Students: The
main benefits cited were that the game allows the learning, from representations
of the lower limb in 3D, in an interactive, dynamic and playful way, facilitating
the study. (ii) Professor: The main observations were that the student has the
opportunity to study anatomy through a web browser without necessarily
needing to attend the laboratory in the teacher assistant hours and unlike a
traditional classroom, students become more active during the learning period
through the serious game, which keeps the attention (focus on learning and
ability to concentrate) for a longer time than that of the classroom. Students who
find it difficult to memorize the anatomical terms can use the game as an
auxiliary tool for the assimilation of the content.

•

Question 2: Difficulties or disadvantages while using the game? (i)
Students: The main difficulties cited were regarding the understanding required
to answer some questions of higher complexity level in the maximum time of 60
seconds. (ii) Professor: The professor described that the only disadvantage at
first, is that students in particular with reduced knowledge of virtual learning
applications including 3D interaction features may need an initial adaptation
period to interact with the game in an efficient way.

•

Question 3: What are your suggestions for the improvement of the game?
(i) Students: As for suggestions for improvement, the students cited that it
would be interesting to add questions by adopting different presentation formats,
to add user and ranking features, as well as to include options to choose a
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maximum time to answer a certain number of questions. (ii) Professor: Finally,
the professor mentioned that it would be interesting to add more playful
characteristics in the content presentation phase in order to stimulate the student
even more for a complete learning and to better enable them to answer the
questions in the content assimilation phase. And, in the content presentation
phase another suggestion was to allow the visualization of the names of the foot
bones during the interaction with the 3D scene.
4. Conclusions
The serious game EducaAnatomia3D aims to facilitate the teaching of Anatomy,
allowing a new form of aid for studies and tests of the knowledge in that area. There are
serious games and virtual environments available in the literature for teaching and
learning the course of Anatomy [Biodigital 2017] [Complete Anatomy 2017]. However,
the approach in the design of serious games and virtual environments for the teaching of
Human Anatomy found in the literature usually presents several systems of the human
body from the point of view of a 3D atlas.
The study developed for serious game enabled with the help of Human Anatomy
specialists to explore important information in understanding the function and structure
of bones by detailing the information associated with bony landmarks. In this way,
serious game EducaAnatomia3D presents an innovative component in the design of
serious games enabling students of health sciences to make use of a virtual environment
for teaching and learning where the content presentation and assimilation take into
account concepts associated with function and structure of bones.
In general, the application received a satisfactory score and interesting
suggestions for possible improvements to make the experience for students more
complete and interesting. Thus, the serious game EducaAnatomia3D has proved to be
relevant as part of the learning process of concepts associated with bone function and
structure.
It was observed, from the analysis of the results of the use and evaluation of the
serious game by the group of students of Anatomy I, that the game helped to introduce
the concepts regarding the anatomy of the lower limb and helped the novice students to
understand the three-dimensional (3D) relationship of bony landmarks with regions of
the lower limb.
Future work intends to explore more intuitive and playful forms for the content
presentation phase, interaction with bony landmarks and to add more elements to the
study of the lower limb of the human skeleton such as muscles, tendons, ligaments,
nerves, vascular system, menisci and cartilage including information and mechanisms to
explore the understanding of its function and structure.
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Abstract. Autism Spectrum Disorder (ASD) is a condition that has reached
many people all over the world. In this sense, this work aims to describe a
Multiagent System (SMA) to support the game K-Hunters (a game whose
purpose is to aid in the learning of children with ASD). The SMA aims to
adapt the best content transmission hypermedia, based on the autistic
characteristics of the user. In this way the system can define the best content
transmission strategies for the different levels of autism.
Resumo. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que tem
atingido diversas pessoas em todo o mundo. Neste sentido, este trabalho visa
descrever um Sistema Multiagente (SMA) de suporte ao jogo K-Hunters (um
jogo cujo intuito é auxiliar na aprendizagem de crianças com TEA). O SMA
objetiva adaptar a melhor hipermídia de transmissão de conteúdo, a partir
das características autistas do usuário. Deste modo o sistema pode definir as
melhores estratégias de transmissão de conteúdo para os diferentes níveis de
autismo.

1. Introdução
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição psicológica que tem atingido
diversas pessoas ao redor do mundo. De acordo com estatísticas apresentadas pelo
governo dos Estados Unidos, no ano de 2010, uma em cada 68 crianças foram
diagnosticadas com este quadro [Paiva, 2014]. Segundo Schwartzan (2011), os sintomas
do autismo evidenciam-se através de características como: atraso na fala, ausência de
contato visual, movimentos estereotipados, isolamento social, fixação excessiva a
rotinas, entre outros. Estes fatores resultam no isolamento destas crianças, fazendo com
que as mesmas percam oportunidades essenciais para seu desenvolvimento [Camargo e
Bosa 2009]. Além disso, professores e ambientes escolares apontam que a falta de
orientação, estrutura e recursos pedagógicos adequados, dificultam o processo de
ensino-aprendizagem destas pessoas [Sant’ana, 2005]. Consequentemente, a educação
destas pessoas tem sido negligenciada, se tornando um fator que necessita de atenção.
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Para preencher as lacunas educacionais e sociais destas pessoas, Valente (2011)
defende o uso de tecnologias da informação, afirmando que esta é uma alternativa que
pode atender mais adequadamente suas necessidades. Passerino (2005) também aponta
que ambientes computacionais podem ser utilizados para ampliar a comunicação,
linguagem e autonomia, permitindo a troca entre sujeitos de forma a viabilizar a
construção de conhecimento e melhoria nas dimensões cognitivas e sócio-afetivas.
Seguindo esta tendência, os jogos digitais têm sido utilizados para melhoria do
desenvolvimento, conhecimento, habilidades cognitivas e colaborativas das pessoas
[Brom, Preuss e Klement 2011]. Para os autistas, os jogos podem transmitir segurança,
sendo incentivados a prática da comunicação e aprendizado [Souza 2016].
Muitos trabalhos propõem jogos educativos sobre contextos sociais e habilidades
de comunicação para crianças autistas [Volioti et al. (2014)], [Harrold et al, (2014)],
[Hani e Abu-Wandi, 2015], [Moura et al., (2016)]. Entretanto, estas aplicações não
adaptam a forma como esses conhecimentos são transmitidos para os diferentes perfis
autistas. Diante deste contexto, a seguinte questão de pesquisa surgiu: Como adaptar,
para os diferentes perfis de autismo, a hipermídia (texto, vídeo, entre outros) mais
adequada para apresentação de conteúdo?
Para tratar este problema, o corrente trabalho visa demonstrar uma Inteligência
Artificial (IA) inserida num Sistema Multiagente (SMA) que dá suporte ao jogo KHunters. O SMA faz uso de ontologias para armazenar as características e os índices de
aprendizado de crianças com TEA. A partir disso, o SMA consegue definir, para os
diferentes perfis de autismo, a melhor hipermídia de apresentação de conteúdos.
O artigo está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 traz consigo a
fundamentação teórica utilizada para construção da aplicação. Em seguida, o Capítulo 3
traz a descrição de alguns trabalhos relacionados, demonstrando suas técnicas e
objetivos. O Capítulo 4 apresenta alguns aspectos do jogo K-Hunters. O Capítulo 5
apresenta em detalhes como funciona o Sistema Multiagente. Por fim, o Capítulo 6 traz
as considerações finais e os passos futuros do trabalho.

2. Fundamentação Teórica
Esta seção apresenta alguns conhecimentos fundamentais para elaboração da IA do jogo
K-Hunters. A fundamentação inclui conceitos de Jogos Sérios, Agentes, Sistema
Multiagente e Ontologias, brevemente descritos a seguir.
De acordo com Abt (1987), os jogos sérios são jogos cautelosamente projetados
com a finalidade de promover educação, não destinando-se somente ao fator diversão.
Um dos aspectos essenciais para o uso desta técnica é a alta motivação gerada no
aprendizado de conceitos, de forma fácil e de rápida assimilação. Michael e Chen (2006)
definem alguns aspectos nos quais os jogos sérios são incluídos, sendo estes: ensino,
aprendizagem, apresentação de informação, entre outros, sendo útil para todas as idades.
Esta técnica é aplicada em áreas como política pública, defesa, gerenciamento de
corporações, saúde, educação, entre outras [Zyda, 2005].
Russell e Norvig (2013) definem um agente como tudo que é capaz de perceber
o ambiente ao seu redor por meio de sensores e então agir sobre esse ambiente por meio
de atuadores. Segundo Jennings (2005) apud Batista (2008), um agente é um sistema de
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computador que está situado em determinado ambiente sendo capaz de realizar ações
autônomas com o intuito de alcançar seus objetivos de projeto. Já um Sistema
Multiagente é uma subárea da Inteligência Artificial que investiga o comportamento de
um conjunto de agentes autônomos, cujo objeto é a solução de um problema que está
além da capacidade de um único agente [Marçal, 2010].
No ramo da Web Semântica, Allemang e Hendler (2011) definem ontologia
como uma especificação explícita e formal de uma conceptualização compartilhada,
permitindo trocar modelos abstratos, através de um conjunto de entidades, relações,
restrições, axiomas e vocabulários. Além disso, as ontologias podem ser descritas por
linguagens com sintaxe e semântica bem definidas e expressas em lógica descritiva,
possibilitando assim a inferência por parte de agentes computacionais. Na área de
Ciência da Computação, ontologia é considerada uma técnica de Inteligência Artificial
que fornece variadas maneiras de representar uma determinada área de conhecimento,
de forma onde não haja ambiguidade, viabilizando o compartilhamento e a reutilização
desse conhecimento entre os sistemas computacionais heterogêneos [Botelho e Pires,
2008].

3. Trabalhos Relacionados
Esta seção apresenta uma breve revisão de literatura em jogos digitais de suporte ao
aprendizado para autistas. Em suma, os trabalhos trazem determinados conhecimentos
para os usuários, mas não adaptam a forma como estes conhecimentos são apresentados.
Volioti et al. (2014) propuseram um ambiente virtual de ensino com histórias
sociais. O objetivo é principalmente utilizar estes ambientes para que crianças autistas
aprendam a resolver problemas sociais. As informações apresentadas para as crianças
eram inseridas em quadros virtuais na forma de texto ou imagem. Harrold et al. (2014)
apresentaram um game denominado CopyMe, voltado para o ensino de crianças autistas
na identificação de expressões faciais. O fundamento da aplicação consiste na
observação de uma foto que ilustra uma face humana, apresentando uma de seis
possíveis expressões (alegria, tristeza, raiva, surpresa, medo e desgosto). Enquanto isso,
a partir de uma câmera, a imagem do usuário aparece na interface da aplicação, onde
este deve imitar a expressão apresentada no aplicativo.
Hani e Abu-Wandi (2015) desenvolveram uma aplicação móvel, denominada
Dissero, cujo objetivo é auxiliar crianças autistas em suas necessidades e ajudar a
desenvolver suas capacidades mentais. Existe um módulo para ensino de matemática,
onde inicialmente pode-se aprender sobre os números e, em seguida, alguns elementos
de matemática básica. Há também um módulo de ensino de escrita a partir da pronúncia
das palavras. A criança deve ouvir e, em seguida, escrever a palavra que ouviu. O
terceiro módulo trata de demonstrar a pronúncia correta das palavras. Moura et al.
(2016) propuseram o TEO, uma suíte de jogos cujo propósito era recriar jogos e
atividades comumente utilizados no tratamento tradicional de pessoas com TEA. Os
jogos apresentados iam desde jogos de raciocínio lógico-matemático até jogos sobre
atividades diárias. Assim as crianças poderiam aprender sobre operações matemáticas
básicas, até atividades de vestir-se adequadamente.
Os trabalhos selecionados tratam de transmitir conhecimentos que vão desde
conteúdos matemáticos até contextos sociais. Entretanto, esses trabalhos não buscam
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definir a forma mais adequada para repassar esses conhecimentos. Há aplicações que
transmitem reconhecimento de expressões por imagem, porém, pode ser mais adequado
que as expressões sejam vistas através de vídeos. O corrente trabalho apresenta um
Sistema Multiagente que dá suporte a um jogo sério que oferece conhecimento informal
aos autistas. A partir dos índices de aprendizado do usuário, o SMA pode perceber se
este está retendo conhecimento e, a partir disso, alterar a estratégia de apresentação de
conteúdo.

4. K-Hunters
Esta seção traz uma breve descrição sobre o jogo Knowledgemon-Hunters (caçadores de
monstros de conhecimento). O mesmo trata-se de um jogo sério que visa auxiliar o
aprendizado de crianças com transtorno do espectro autista, incentivando-as a reduzir
seu isolamento social. Este jogo faz uso de geolocalização para dispor de monstros
fictícios 3D dispersos geograficamente no mundo real. A partir de dispositivos móveis
que possuem hardware de GPS (global position system), as crianças podem sair mundo
afora e encontrar estes monstros. A Figura 1.a ilustra a interface principal do jogo na
perspectiva do usuário, onde é possível visualizar seu avatar e alguns monstros.

Figura 1. (a) Interface do Jogo com alguns monstros virtuais; (b) Visualização
de monstro por Realidade Aumentada; (c) Visualização de conteúdo
relacionado ao monstro

De acordo com a Figura 1.a, é possível notar que ao redor do personagem existe
uma porção de mapa relativa à sua posição geográfica. A partir da movimentação da
criança pelo mundo real, novas coordenadas são obtidas movimentando o avatar e
exibindo-se novas porções do mapa. Além disso, quando esta clica sobre o monstro
virtual na interface do jogo, o mesmo é capturado sendo exibido por meio de Realidade
Aumentada (Figura 1.b). Vale ressaltar que cada monstro está associado a
conhecimentos, assim sendo, a partir de sua captura, o usuário obtém para si os
conhecimentos associados àquele personagem. Por meio de interações com os menus do
jogo, a criança pode visualizar o conteúdo do monstro. A Figura 1.c ilustra a
visualização de um conteúdo na forma de texto. É importante lembrar também que este
formato de jogo apresenta potencialidades para reduzir o isolamento social da criança,
enquanto auxilia em sua aprendizagem.
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Para averiguar se a criança está retendo algum conhecimento, a aplicação lança
perguntas sobre os conteúdos relacionados aos monstros obtidos. Estes questionários
visam avaliar os níveis de aprendizado da criança para alterar a estratégia de
apresentação de conteúdo quando necessário (transmissão por texto, vídeo, áudio, entre
outros). Quando os níveis de aprendizado não estão sendo satisfatórios, a aplicação
altera a estratégia adotada. Essa alteração visa definir a hipermídia que é mais eficaz
para apresentar aquele conhecimento. A próxima seção traz em maiores detalhes sobre
como ocorre a análise dos índices de aprendizagem e alteração da hipermídia de
apresentação por meio do SMA.

5. Sistema Multiagente
Antes de descrever o Sistema Multiagente, é preciso demonstrar a visão geral do sistema
para apresentar onde se encontra o SMA no sistema. O sistema se divide basicamente
em três módulos. O primeiro é a aplicação voltada para ambientes móveis. Há ainda as
bases de dados contendo duas ontologias, um repositório de objetos de aprendizagem,
outro repositório para armazenar as informações dos usuários e, por fim, o Sistema
Multiagente. A Figura 2 ilustra a visão geral do sistema.

Figura 2. Visão geral do sistema

As ontologias desenvolvidas dão suporte às operações implementadas no SMA.
A primeira delas é a DSMVAutism criada para armazenar as características autistas do
usuário. A mesma é baseada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM), desenvolvido pela APA (American Psychiatric Association). Segundo
este manual, o autismo é definido por cinco características, sendo estas identificadas por
A, B, C, D e E [Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno 5, 2014]. O manual
também apresenta uma tabela de classificação de níveis de autismo. A classificação
ocorre de acordo com três níveis: nível um, nível dois e nível três. A ordem crescente
dos níveis também indica sua gravidade. Cada nível indica características descritas nas
definições A e B do manual.
As definições são representadas na ontologia através de cinco classes relativas a
cada característica (A, B, C, D e E). Para expressar as intensidades que cada
característica pode demonstrar no indivíduo (baixa, média ou alta intensidade da
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característica) foram definidas três classes relativas aos níveis (LowLevel, MediumLevel,
HighLevel). Por fim, para representar os níveis de gravidade de autismo, criou-se três
classes (AutisticLevel1, AutisticLevel2 e AutisticLevel3) que contêm em sua definição
axiomas lógicos de classe, permitindo a capacidade de inferência dos indivíduos. Em
outras palavras, a ontologia consegue, através de motores de inferência identificar a qual
dessas classes um indivíduo pertence. Consequentemente, é possível tomar
conhecimento sobre o nível de gravidade de autismo do usuário.
A segunda ontologia é a LearningStrategy, cuja responsabilidade é de armazenar
os conteúdos obtidos pelo usuário, a hipermídia de apresentação destes conteúdos e os
índices de aprendizado do usuário. Em sua estrutura há as seguintes classes: User,
Content e Hypermedia. A classe User representa o usuário e possui propriedades que
armazenam as informações pessoais da criança (como um identificador e seu nível de
autismo). A classe Content representa os conteúdos que um monstro pode oferecer.
Além disso, essa classe dispõe de uma propriedade que permite atribuir ao conteúdo um
nível de dificuldade. A classe Hypermedia, por sua vez, representa os tipos de
hipermídia que um conteúdo detém (texto, áudio, vídeo, entre outros). Logo, através
desta ontologia, é possível armazenar, para qualquer usuário, os conteúdos acessados,
seus níveis de dificuldade, a hipermídia de apresentação utilizada e o nível de
aprendizado a partir desta hipermídia.
O Sistema Multiagente foi especificado seguindo a metodologia MASCommonKADS+, que é uma metodologia de modelagem de SMA [Silva, 2012]. A
comunicação dos agentes segue o padrão FIPA (Foundation for Intelligent Physical
Agents) ACL (Agent Communication Language) que é um conjunto de padrões da IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) cujo objetivo é promover as tecnologias
baseadas em agentes, a interoperabilidade desses padrões com outras tecnologias, a
interoperação de agentes heterogêneos e os serviços que eles podem representar [Silva,
2012].
O SMA desenvolvido é composto por cinco agentes, sendo cada um deles
especialista em determinadas tarefas. Existe o Agente Verificador (AgV), o Agente
Classificador (AgC), o Agente Gerenciador de Estratégia (AgGE), o Agente
Gerenciador de Valores da Estratégia (AgGVE) e o Agente DF (Directory Facilitator).
A Figura 3 ilustra o modelo de papéis que contém os papéis atribuídos a cada agente.

Figura 3. (a) papéis do AgGVE; (b) papéis do AgGE; (c) papéis do AgC; (d) papéis do AgV

O papel Consultar Indivíduos Sem Classificação do AgV tem a finalidade de
verificar, junto as bases de dados do sistema, se há usuários não classificados (em
relação ao seu grau de autismo). Caso haja, estes indivíduos são recuperados e

104

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

armazenados em uma lista. Já o papel Consultar Indivíduos Sem Estratégia diz respeito
à análise dos usuários que possuem monstros virtuais capturados cuja hipermídia de
transmissão de conhecimento não está definida (vídeo, texto, entre outros). Neste caso,
uma lista contendo o id dos monstros capturados que não possuem estratégia é criada. O
papel Consultar Índice de Aprendizado Não Armazenado faz jus às questões
respondidas pelo usuário que não foram armazenadas na ontologia de estratégia.
Quando isto ocorre, o AgV obtém a quantidade de vezes que a criança respondeu uma
questão, e a quantidade de acertos dessas respostas. Por fim, o papel Consultar
Estratégias que Precisam ser Analisadas diz respeito às estratégias que, depois de certo
tempo de uso, precisam ser verificadas em relação à sua eficácia de apresentação, ou
seja, se a criança está obtendo índices satisfatórios de aprendizado pela estratégia atual.
É criada então uma lista contendo o id dos monstros capturados cuja estratégia precisa
ser analisada.
O AgC por sua vez possui o único papel de Definir Classificação do Indivíduo,
ou seja, definir o nível de autismo que este possui. Para isso, o AgC solicita ao AgV
quais indivíduos não estão classificados. De posse da lista de indivíduos, o AgC carrega
a ontologia de autismo. Então o mesmo executa o motor de inferência na ontologia a fim
de que este realize a inferência sobre os indivíduos. Uma vez realizada a inferência, o
AgC obtém a lista de classificação dos indivíduos e armazena o resultado na ontologia
de estratégia. A Figura 4 ilustra o modelo de interação entre os agentes e as bases de
dados durante a operação de classificação dos indivíduos quando novos usuários são
inseridos no sistema.

Figura 4. Modelo de Interação entre AgC, AgDF e AgV

O AgGE é responsável pelos papeis Definir Estratégia de Transmissão e Alterar
Estratégia de Transmissão. O primeiro papel tem a responsabilidade de atribuir uma
estratégia de transmissão de conhecimento para os monstros capturados pelo usuário.
Em outras palavras, quando um usuário obtém um monstro virtual, o seu conteúdo não
possui ainda uma hipermídia definida. Deste modo, o AgGE solicita ao AgV os
indivíduos que não possuem estratégia definida. De posse da lista de indivíduos, o
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AgGE verifica junto à ontologia de estratégia qual hipermídia está sendo mais eficiente
para autistas semelhantes ao usuário em questão. Caso haja alguma hipermídia, a mais
utilizada é atribuída aos monstros capturados pela criança. Caso contrário, a hipermídia
padrão do conteúdo é atribuída (ou seja, a hipermídia relativa ao arquivo padrão do
conteúdo). O segundo papel indica que o AgGE deve analisar se determinada estratégia
está sendo eficiente ou não. Após determinado tempo, o AgGE solicita ao AgV os
monstros capturados que precisam ter sua estratégia analisada. De posse da lista
retornada pelo AgV, o AgGE busca, na ontologia de estratégia, os índices de
aprendizado dos usuários. A partir desses valores, o AgGE verifica se o aproveitamento
está abaixo de 60%. Caso positivo, este altera a hipermídia de apresentação para texto,
vídeo ou outro. Caso contrário, o aproveitamento está sendo eficiente e nada é feito.
O AgGVE está encarregado do papel Inserir valores da estratégia. Após a
criança responder os questionários determinada quantidade de vezes, o AgGVE busca os
índices de acerto para armazenar na ontologia de estratégia. Para isso, o AgGVE solicita
ao AgV as questões respondidas e a quantidade de acertos. De posse dos resultados, o
mesmo insere na ontologia de estratégia: o usuário, o conteúdo acessado, a hipermídia
utilizada para apresentação e o índice de acerto das questões.
Por fim, o AgDF exerce o papel de mediador entre estes agentes, sendo
responsável por armazenar os tipos de serviço que cada agente possui, permitindo o
acesso aos mesmos. Além disso, toda comunicação entre os agentes é mediada pelo
AgDF. A Figura 5 ilustra como se dá o modelo de organização dos agentes.

Figura 5. Modelo de Organização dos Agentes

Quando um agente necessita de um serviço, ele realiza a busca por esse serviço
no mediador. De posse do resultado, o mesmo pode se comunicar com os demais
agentes e realizar suas operações. Portanto, esse SMA possibilita que a aplicação KHunters disponha da forma mais adequada para transmitir os conteúdos dos monstros
virtuais. Deste modo, o jogo pode auxiliar de maneira mais eficiente na aprendizagem
das crianças com transtorno do espectro autista.

106

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

6. Considerações Finais
Este artigo trata da questão de como adaptar, para os diferentes perfis de autismo, a
hipermídia (texto, vídeo, entre outros) mais adequada para apresentação de conteúdo.
Para isso, apresentou-se um Sistema Multiagente que dá suporte a aplicação K-Hunters,
que trata-se de um sistema de apoio ao aprendizado de crianças com transtorno do
espectro autista, que busca também reduzir o isolamento social destas.
O SMA faz uso de ontologias para armazenar as características autistas do
usuário, sendo capaz de perceber qual nível de autismo este possui. Além disso, o uso
de ontologias permite ainda armazenar quais conteúdos a criança acessa, seu nível de
dificuldade, a hipermídia utilizada para transmitir os conhecimentos e os índices de
aprendizado da criança. Deste modo, o SMA pode analisar as estratégias adotadas para
transmissão do conhecimento e adaptá-las aos diferentes perfis de autismo. O próximo
passo da pesquisa consiste em validar com usuários reais o sistema como um todo,
verificando o comportamento do jogo e do Sistema Multiagente no quesito adaptação de
hipermídia aos perfis autistas.
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Abstract: This paper aims to investigate the contribution of mobile devices in
the Undergraduation educational environment. In addition, an instrument was
built and validated, which was applied to undergraduate students of an
Federal university of Southern Brazil. Two aspects were considered in the
analysis: Reasons and Benefits perceived by the use of mobile devices. As a
result, we observe that the insertion of these technological resources is still
incipient in the classroom, and the investment in the constant training of
teachers with an emphasis on the cognitive and pedagogical elements is
urgent, to the detriment of the restriction in the technological approach.
Resumo. O presente artigo visa investigar a contribuição dos dispositivos
móveis no ambiente educacional no Ensino Superior. Para tanto, foi
construído e validado um instrumento, o qual foi aplicado aos estudantes de
graduação de uma universidade do Sul do Brasil. Foram considerados dois
aspectos na análise: Motivos e Benefícios percebidos pelo uso dos dispositivos
móveis. Como resultados, observamos que a inserção destes recursos
tecnológicos ainda é incipiente em sala de aula, sendo premente o
investimento na formação constante dos docentes com ênfase nos elementos
cognitivos e pedagógicos, em detrimento da restrição no enfoque tecnológico.

1. Introdução
A inserção de Dispositivos Móveis (DM), como: netbooks, notebooks, smartphones e
tablets na sala de aula pode proporcionar formas de ensinar e aprender que permitam
pluralidade e interação. Nascimento e Castro Filho (2015) ressaltam que o ensino e a
aprendizagem apoiados nestes recursos digitais impõem desafios para os profissionais
da educação. Tais desafios se referem principalmente à criação de ambientes
educacionais permeados por propostas didáticas que respondam às reais necessidades
dos professores e alunos imersos em uma sociedade em constante processo de
transformação, viabilizada também por tais dispositivos.
Maturana (1993) considera a Educação como um processo de transformação na
convivência, em que professores e estudantes irão modificar-se de maneira congruente,
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enquanto permanecerem em interações recorrentes. Com base na Teoria da Biologia do
Conhecer de Maturana e Varela (2005), para que esta transformação ocorra, é
fundamental que o ambiente educacional, enquanto fenômeno social, seja um espaço de
experimentação e diálogo, no qual o estudante possa compreender e construir o seu
atuar, realizando-se como um ser biológico e social.
A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de se repensar este ambiente
educacional que se encontra em constante transformação, onde o acesso a conteúdos
multimídia deixou de estar limitado a um computador pessoal e estendeu-se também aos
DM, tendo em vista a mobilidade e flexibilidade possibilitada por esses, proporcionando
um novo paradigma educacional, o M-learning. Neste sentido, consideramos
fundamental que os DM, integrem o ambiente educacional.
A partir destas considerações iniciais, levanta-se a seguinte questão: Quais são os
fatores que explicam os motivos do uso dos DM, bem como os benefícios percebidos
pelos estudantes de graduação na sua utilização? Com base nisto, este artigo visa
investigar a contribuição dos DM no ambiente educacional, por meio de um estudo
realizado na Universidade Federal do Rio Grande - FURG.

2. Revisão de Literatura
Para Maturana e Varela (2005), o conhecimento é um fenômeno biológico, pois depende
das estruturas internas dos seres humanos e da forma como estes reagem a estímulos
externos. De acordo com Maturana e Verden-Zöller (2004), o ambiente em que
nascemos e a maneira como ele age sobre nós é o que nos torna pessoas com
características particulares. Precisamos considerar que as últimas gerações nasceram
imersas na tecnologia digital e, por consequência, anseiam por maiores desafios e
interação, também no espaço educacional.
O uso dos DM demanda um repensar do ambiente educacional, uma vez que
hoje é possível, aos professores e estudantes, interagir e compartilhar conteúdos por
meio de comunidades e aplicativos de grupos virtuais. Cada vez mais, os processos
educativos estão interligados à mobilidade e flexibilidade, o que pode oportunizar uma
atitude ativa dos estudantes no processo de aprendizagem (Hino et al. 2016). O uso
destes recursos permite aos estudantes consultar diversas informações, escrever
mensagens e acessar materiais disponibilizados pelos professores em qualquer lugar e a
qualquer tempo, possibilitando a organização dos estudos dentro e fora da sala de aula.
Assim, os DM podem vir a contribuir no desenvolvimento cognitivo e
intelectual dos estudantes, potencializando a construção do conhecimento. Para
Meirelles e Taraouco (2005) e Schelmmer et al. (2007), o conjunto de práticas e
atividades educacionais viabilizadas por meio de DM são representados pelo termo mlearning ou mobile learning. O foco deste conceito não está apenas no aprendiz ou na
tecnologia, mas sim no encontro entre esses dois elementos. Assim, a M-Learning tem
potencial para melhorar a qualidade do ensino, da aprendizagem e da gestão da
educação (Traxler, 2009). De acordo com a UNESCO (2014) a M-learning envolve o
uso de tecnologias móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias
digitais, de forma que a aprendizagem possa ocorrer a qualquer hora e em qualquer
lugar, tanto dentro quanto fora da sala de aula.
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As tecnologias digitais tornaram a conexão entre as pessoas mais complexa, pois
o caráter de sua organização em rede proporciona múltiplas percepções de mudanças
diante de uma civilização que questiona os valores dos sistemas educativos tradicionais
e os papéis desempenhados pelos professores e estudantes (Lévy, 1999). Para Macedo e
Foltran (2008), o uso das tecnologias digitais “no processo educativo demanda formação
e atualização constante dos professores, através do exercício da reflexão coletiva”
(p.13). De forma, a privilegiar o desenvolvimento de aspectos sociais e cognitivos, em
detrimento da restrição a aspectos tecnológicos. (PACHLER, 2009).
Os fóruns, as redes sociais, o whatsapp e até mesmo as plataformas de
streaming, como o YouTube, podem ser incorporados na proposta pedagógica do
professor. Além disso, estes recursos facilitam o acesso dos estudantes aos materiais
didáticos disponibilizados na web pelo professor, o que amplia a possibilidade de acesso
a estes e minimiza a necessidade da reprodução impressa, contribuindo para uma maior
economia de papel.
Gomes, Nobre e Passos (2016) em pesquisa sobre o uso do celular em sala de
aula destacam que na percepção dos estudantes este DM não só pode ser utilizado como
ferramenta pedagógica, como também possibilita tornar a aula mais rápida, atrativa e
divertida. Sonego e Behar (2016) destacam que na percepção dos estudantes a
construção de aplicativos com os conceitos trabalhados na sala de aula contribuiu na
aprendizagem e na criação de novas possibilidades que potencializaram o processo de
ensino e aprendizagem.
Hino et al. (2016), por meio de entrevistas semiestruturadas com estudantes e
professores, investigaram o uso dos DM no meio acadêmico. Os autores concluem que
apesar dos DM já dominarem as salas de aula, os professores e estudantes ainda não
sabem como lidar com este fenômeno. Ainda ressaltam a necessidade de ampliar a
discussão sobre o tema “e envolver a instituição de ensino, que até o momento parece
estar ausente” (p. 15). Em estudo semelhante, Lopes et al. (2015) investigaram os
principais benefícios e inconvenientes do uso dos DM no trabalho e como eles
influenciam no seu valor percebido. Os autores destacam que o uso dos DM “diminui as
fronteiras entre o tempo de trabalho e o de não trabalho, possibilitando a realização de
atividades além dos espaços organizacionais” (p. 14). Ainda segundo os autores, este
acréscimo nas atividades realizadas para além da jornada de trabalho não é visto como
uma sobrecarga, em decorrência do ganho de eficiência e das funcionalidades que se
efetivam por meio do uso destes recursos.
A partir do entendimento da importância dos DM na atualidade, surgiu o
interesse de investigar, juntos aos estudantes da Universidade Federal do Rio Grande FURG, a contribuição destes recursos no ambiente educacional.

3. Metodologia
O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva.
Exploratória porque busca aprimorar a formulação e mensuração das dimensões do
fenômeno investigado, e descritiva porque visa descobrir que comportamentos ou
opiniões estão ocorrendo no contexto pesquisado e quais as relações que permeiam esse
ambiente (Hoppen, Lapoint e Moreau, 1996).
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Os dados foram coletados por meio de um questionário disponibilizado no
sistema acadêmico da Universidade. Este instrumento foi elaborado com 46 questões,
das quais 37 foram analisadas no presente estudo. As demais questões avaliavam
construtos não utilizados neste artigo, mas que serão incluídas em análises futuras.
Segundo Hino et al. (2016), “a motivação contempla os gatilhos para o início do uso dos
dispositivos no ambiente acadêmico” (p. 7) e a partir da utilização destes dispositivos,
os estudantes passam a perceber os benefícios do seu uso. Assim, foram considerados
neste estudo dois grupos de construtos: MOTIVOS DO USO dos DM e BENEFÍCIOS
PERCEBIDOS. Integram o primeiro grupo, os seguintes construtos: Comunicabilidade
(3 questões), Tecnologia (4), Aspectos cognitivos (3), Aspectos econômicos (3) e
Atitudes do professor (3). Já o segundo grupo é constituído pelos construtos: Estudos na
sala de aula (8), Organização (5), Flexibilidade (4) e Mobilidade (4). O questionário foi
operacionalizado através de uma escala Likert de sete pontos, em que um (1) representa
discordo totalmente e sete (7) concordo totalmente.
Após a elaboração das questões do instrumento, procedemos à realização de um
estudo piloto com 105 estudantes de graduação da FURG. Como não foi verificada a
necessidade de alterar, incluir ou excluir questões, este foi disponibilizado via sistema
acadêmico on-line da Instituição a todos os estudantes regularmente matriculados.
A confiabilidade e validação dos dois grupos de questões foram realizadas por
meio do alfa de Cronbach e da Análise Fatorial Exploratória (AFE), conforme sugerido
por Koufteros (1999) e Samá, Laurino e Lunardi (2015). O Coeficiente alfa de Cronbach
varia de 0 (zero) a 1 (um) e, quanto mais próximo de 1, maior é a confiabilidade da
escala (Hair et al, 2009). Além de auxiliar na validação do questionário, a AFE permite
identificar as dimensões subjacentes entre as variáveis explícitas (questões) - as quais
não são vislumbradas diretamente - permitindo, segundo Hair et al. (2009), planejar
ações sobre o fenômeno investigado; em nosso caso, a utilização dos DM no ambiente
educacional.
Na AFE, os fatores são gerados de forma que o primeiro contenha a maior
proporção de variância total (VT) do conjunto de dados original. O segundo fator, por
sua vez, agrupa um conjunto diferente de questões, normalmente não correlacionado
com o primeiro, e, assim sucessivamente. Os fatores seguintes devem conter
progressivamente menos variância, ficando os últimos com a menor quantidade de
variabilidade dos dados, podendo ser desconsiderados da solução final (Hair et al.,
2009). A fim de verificar os fatores a serem retidos, utilizamos o critério dos autovalores
maiores do que um. A adequação da amostra à realização da AFE foi realizada por meio
do teste de Bartlett e da medida de adequação da amostra (KMO), os quais atenderam
os critérios mínimos sugeridos pela literatura (Hair et al., 2009).

4. Resultados e Discussão
Dos 9.783 estudantes na graduação, 2.998 participaram da pesquisa. Destes 503
respondentes foram excluídos por terem respondido todas as questões utilizando apenas
um ponto da escala Likert ou deixado muitas questões não respondidas, restando, assim,
2.495 respondentes válidos, o que representa 26% do total de estudantes da FURG.
Estes estão vinculados aos cursos de graduação pertencentes às 13 diferentes unidades
acadêmicas da Universidade (Tabela 1). A proporção de estudantes do gênero feminino
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e masculino na amostra (62% e 38%, respectivamente) está próxima da proporção de
estudantes do respectivo gênero na população (59% e 41%). Dentre os respondentes
válidos, 33,5% trabalham e 8,6% não responderam. As idades dos estudantes estão em
uma amplitude de 17 a 75 anos, sendo que 45,4% dos estudantes estão na faixa etária de
20 a 25 anos, a média das idades é de 25,9 anos com desvio-padrão de 8,8 anos.
Tabela 1 – Estudantes da graduação por unidade acadêmica (amostra e população)
Participantes da
amostra
Centro de Ciências Computacionais
122
Escola de Engenharia
446
Escola de Enfermagem
55
Escola de Química e Alimentos
291
Faculdade de Direito
173
Faculdade de Medicina
68
Instituto de Ciências Biológicas
124
Instituto de Ciências Econômica, Administrativa e Contábeis
298
Instituto de Ciências Humanas e da Informação
420
Instituto de Educação
129
Instituto de Letras e Artes
166
Instituto de Matemática, Estatística e Física
126
Instituto de Oceanografia
77
Total
2495
Unidades Acadêmicas da FURG

% estudantes
na amostra
4,9%
17,9%
2,2%
11,7%
6,9%
2,7%
5,2%
11,9%
16,8%
5,2%
6,7%
5,1%
3,1%
100,0%

% de estudantes
na população
5,1%
16,6%
2,4%
11,4%
6,4%
4,3%
4,9%
13,0%
14,6%
4.8%
7.5%
5,2%
3.5%
99,7%

Fonte: Elaboração própria

Em relação à utilização de aplicativos e recursos apoiados pelas tecnologias
digitais, observamos que os estudantes utilizam frequentemente ou o tempo todo o email (79,7%), as redes sociais (77%), e os aplicativos de comunicação como o
Whatsapp e MSN (90,1%); usam o smartphone (87,6% ), seguido do notebook (67,1%)
e do tablet (8,7%). A expressiva utilização dos smartphones entre os estudantes da
graduação pode ser explicada, segundo Hino et al. (2016), em decorrência da alta
tecnologia destes dispositivos que permitem fazer quase o mesmo que um computador,
por ter acesso à internet e por ser mais fácil de carregar.
Para verificar a confiabilidade das questões que integram o grupo MOTIVOS
DO USO, calculamos o alfa de Cronbach, obtendo-se valor 0,82, o que indica boa
consistência interna do questionário, segundo Hair et al. (2009). Após várias análises
com as questões que integram os cinco construtos de MOTIVOS DO USO, foram
retidos quatro fatores (Tabela 2), com rotação Varimax, os quais explicam 65,4% da
variância total das questões originais. Excluímos algumas questões (três do fator
tecnologia e uma referente a aspectos dos professores) por apresentarem correlação
baixa (cargas fatoriais<0,5) com os fatores retidos ou por não se confirmarem no
processo de validação da solução fatorial. A seguir, foi analisada a confiabilidade de
cada um dos quatro fatores, por meio do alfa de Cronbach, os quais se encontram entre
0,55 a 0,83, indicando boa consistência interna do instrumento para estudos de natureza
exploratória, à exceção do constructo Atitudes do professor (HAIR et al, 2009). Na
Tabela 2, apresentamos os resultados da solução fatorial com os quatro fatores retidos,
as cargas fatoriais, a média (m) e desvio (s), os valores do Alfa de Cronbach, bem como
o KMO e o teste de esferecidade de Bartlett.
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Tabela 2 - Fatores que explicam os motivos do uso dos DM
Questões e Fatores
F1 - Aspectos cognitivos (m = 4,59)
Os DM me motivam a estudar.
Os DM estão alinhados ao meu estilo de aprendizagem.
Os DM se ajustam bem à forma com que eu gosto de estudar.
Os DM são adequados para a sala de aula.
F2 - Aspectos econômicos (m = 5,28)
Os DM diminuem a necessidade de imprimir material das aulas.
A utilização dos DM nos estudos me ajuda a economizar dinheiro
com material didático (xerox, livros, apostilas, cadernos, ...).
Os DM diminuem a necessidade de pegar livros na biblioteca
F3 - Comunicabilidade (m = 5,59)
Os DM facilitam a organização de grupos para a realização de
atividades e trabalhos (via Facebook, WhatsApp, Hangouts,...).
Os DM ajudam na identificação de colegas da sala de aula,
aumentando meu contato virtual com eles.
Os DM permitem maior contato com os professores, indo além da
sala de aula.
F4 - Atitudes do professor (m = 2,15)
Os professores permitem o uso dos DM em sala de aula.
Os professores estimulam o uso dos DM em sala de aula.
Autovalor
Proporção de variância total explicada por cada fator.
Alfa de Cronbach
KMO = 0,872 e Teste Bartlett (p<0,001)

F1

F2

F3

F4

,808
,763
,759
,645

m

S

4,23 1,89
4,88 1,75
4,85 1,77
4,40 1,82
,826
,795

5,63

1,76

5,56

1,77

,611

4,65

2,03

6,26

1,18

5,12

1,85

5,39

1,65

3,87
2,59

1,86
1,62

,774
,693
,667

2,651 2,016
22,1% 16,8%
0,83
0,71

,851
,779
1,741 1,439
14,5% 12%
0,61 0,55

O primeiro fator (F1), Aspecto Cognitivo, explica 22,1% da variância total (VT)
dos MOTIVOS DO USO. A análise das questões com as cargas fatoriais (correlação da
questão com o fator) mais altas no F1 evidencia que os dispositivos estão alinhados ao
estilo de aprendizagem e à forma de estudo dos estudantes, o que acaba por ser um
gatilho motivador para o estudo. Vale destacar que o público universitário que
participou da pesquisa é formado em média por estudantes de gerações que nasceram
imersas na tecnologia digital (média de 25,9 anos). Neste contexto, importa considerar
que os avanços das tecnologias digitais vêm provocando mudanças na forma de pensar,
de se relacionar e de aprender das novas gerações, o que demanda a criação de
ambientes de aprendizagem interativos e criativos que atendam à atual dinamicidade dos
processos de construção do conhecimento (Moraes, 2002). Resultado semelhante
encontrado por Gomes, Nobre e Passos (2016) em sua pesquisa.
Outro construto pertencente ao grupo dos MOTIVOS DO USO diz respeito ao
Aspecto Econômico (F2), que explica 16,8% da VT. O uso destes recursos minimiza a
utilização de material impresso, o que auxilia na economia do estudante. Resultado
semelhante foi encontrado por Hino et al. (2016). Vale aqui destacar que este construto
apresenta a segunda maior média (5,28) entre os 4 fatores retidos na análise.
O construto Comunicabilidade (F3) apresentou VT=14,5%. Na percepção dos
estudantes, o uso dos DM facilita a organização de grupos de trabalho via plataforma de
mensagens instantâneas e redes sociais, bem como amplia o contato com os colegas e
professores para além da sala de aula. Apesar da menor contribuição deste construto
(VT=14,5%) como um gatilho motivador do uso dos DM, o fato de apresentar a maior
média (m=5,59) entre os quatro fatores retidos evidencia que a comunicabilidade
proporcionada por estes dispositivos é o principal motivador do uso dos DM no
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ambiente educacional. Segundo Hino et al. (2016), a possibilidade do estudante se
comunicar o tempo todo, em tempo real, ocasiona, no ambiente acadêmico, a
necessidade de novos arranjos no processo de aprendizagem.
Já as questões do fator Aspectos do Professor (F4) apresentaram as menores
médias (m=3,89; m=2,59), o que evidencia que os professores pouco têm estimulado
e/ou permitido o uso dos DM em sala de aula. Conforme Hino et al. (2016), há, entre os
professores, diferentes opiniões em relação ao uso destes recursos em sala de aula.
Enquanto alguns utilizam os DM para tornar suas aulas mais atraentes, outros
consideram que o uso demasiado dos equipamentos acaba prejudicando o andamento
das aulas, havendo, ainda, aqueles que consideram que estes recursos são subutilizados.
Com relação ao grupo de BENEFÍCIOS PERCEBIDOS pelo uso dos DM, a
AFE, com rotação Varimax, sugeriu a formação de três fatores (Tabela 3), que, juntos,
explicam 60,6% da VT do fenômeno investigado. Neste processo, algumas questões
também foram excluídas por não apresentarem boa correlação com nenhum dos fatores
retidos. Os benefícios percebidos foram nomeados a partir da análise do agrupamento
das questões sugeridas na solução fatorial e, consequente, coerência teórica.
Tabela 3 - Fatores que explicam os benefícios do uso dos DM
Questões e Fatores
F1 - Organização dos estudos na sala de aula (m= 4,21)
Usar DM em aula possibilita uma atitude mais ativa.
Fico mais envolvido na aula quando utilizo os DM.
O acesso à informação pelos DM torna a aula mais produtiva.
A forma como o conteúdo é abordado em sala de aula faz com que eu
utilize os DM para aprender.
Fazer anotações nos DM facilita o acesso ao conteúdo das aulas em
qualquer tempo e lugar.
Com os DM consigo organizar melhor as atividades das disciplinas.
F2 - Flexibilidade dos estudos (m = 5,45)
Os DM permitem que eu use melhor meu tempo ocioso.
Os DM me ajudam a criar novas formas de estudo.
Os DM possibilitam maior autonomia nos meus estudos.
Os DM facilitam o estudo em diferentes momentos do dia.
Os DM me permitem realizar mais atividades ao mesmo tempo.
Os DM me permitem realizar atividades onde e quando eu quiser.
F3 - Organização dos estudos para além da sala de aula (m= 5,97)
Os DM facilitam o acesso à informação digital ou online quando
necessito.
Os DM facilitam o acesso aos conteúdos postados pelo professor na web
(internet).
Utilizo os DM para buscar outros materiais sobre os conteúdos
trabalhados em aula.
Proporção de variância explicada por cada fator
Alfa de Cronbach
KMO = 0,940 e Teste de Bartlett (p<0,001)

F1

F2

F3

m

s

,785
,777
,757
,667

3,86
3,19
4,37
4,08

1,86
1,87
1,85
1,88

,616

4,86

1,95

,574

4,88

1,79

5,01
5,29
5,52
5,75
5,30
5,83

1,84
1,66
1,56
1,48
1,67
1,44

,709

6,34

1,10

,688

6,26

1,21

,592

5,31

1,68

,715
,707
,701
,664
,650
,608

23,5%
0,85

22,5%
0,85

14,6%
0,64

O primeiro fator (F1), Organização dos estudos na sala de aula, explica 23,5%
da VT dos BENEFÍCIOS PERCEBIDOS pelo uso dos DM no ambiente educacional. A
análise das questões que compõem este fator evidencia que o uso dos DM em sala de
aula instiga uma atitude ativa por parte dos estudantes. Hino et al. (2016) destacam que,
por meio destes dispositivos, os estudantes se tornam agentes ativos do seu processo de
aprendizagem. Ainda conforme os autores, a possibilidade de consultar informações em
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tempo real por meio dos DM torna a aula produtiva. Cabe destacar que as questões que
compõem este construto, apesar de importantes por estarem no primeiro fator,
apresentaram as menores médias (de 3,19 a 4,88) do instrumento, refletindo dessa forma
na média do fator, a menor entre os três fatores avaliados. Tal resultado evidencia que
estes aspectos não estão sendo bem atendidos na percepção dos estudantes.
Outro aspecto relativo ao grupo BENEFÍCIOS PERCEBIDOS diz respeito à
Flexibilidade dos estudos (F2), o qual explica 22,5% da VT. A melhor utilização do
tempo ocioso, as novas formas de estudo e a maior autonomia, possibilitados pelo uso
dos DM, são os benefícios percebidos que se destacam neste construto (cargas fatoriais
> 0,7). As médias das questões (entre 5,01 e 5,83) demostram que, na percepção dos
estudantes, estes aspectos estão sendo alcançados.
O F3, Organização dos estudos para além da sala de aula, apresenta a menor
VT=14,6% dentre os três fatores. Apesar disso, possui a maior média entre os três
fatores (m=5,97). O acesso facilitado à informação digital, aos conteúdos postados pelo
professor e a busca por outros materiais sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula
apresentam as maiores médias (m=5,31; m=6,26), o que indica que os estudantes têm
utilizado os DM como apoio aos estudos para além da sala de aula.

5. Conclusões
A presente pesquisa investigou o uso dos DM no ambiente educacional da Universidade
Federal do Rio Grande (FURG). Como gatilhos para o MOTIVO DO USO dos
dispositivos, foram identificados quatro construtos: Aspecto Cognitivo, Aspecto
econômico, Comunicabilidade e Atitude do professor, que, juntos, explicam 65,4%
da VT deste grupo. A comunicabilidade possibilitada pelos DM minimiza as distâncias
físicas entre os colegas e professores, o que permite a criação de novos hábitos de
estudo, alinhados ao perfil dos estudantes, os quais, em sua maioria, já nasceram em
uma sociedade digital, o que justifica ter sido apontado pelos estudantes como o
principal motivador do uso dos DM no ambiente escolar. Estes novos hábitos têm se
configurado no contexto acadêmico, apesar do pouco incentivo e da oposição por parte
de professores quanto ao uso dos DM na sala de aula.
No que tange aos BENEFÍCIOS PERCEBIDOS, identificamos três construtos:
Organização dos estudos na sala de aula; Flexibilidade dos estudos e Organização
dos estudos para além da sala de aula, que explicam 65,4% VT. Isto demonstra que
os DM possibilitam maior flexibilidade na organização dos estudos tanto na sala de aula
quanto para além desta (identificada aqui como o principal benefício percebido pelos
estudantes), o que minimiza o tempo ocioso dos estudantes e potencializa a sua
autonomia.
Os resultados encontrados nesta pesquisa revelam tanto o potencial dos DM na
contribuição do processo de ensino e aprendizagem no ambiente educacional, quanto a
aspectos que ainda precisam ser melhorados. O fato de a Comunicabilidade apresentar
a maior média entre os construtos dos MOTIVOS DO USO, por exemplo, pode estar
associado à elevada média obtida no construto Organização dos estudos para além da
sala de aula (m=5,97), do grupo dos BENEFÍCIOS PERCEBIDOS.
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No grupo MOTIVOS DO USO, o construto Atitude dos professores obteve a
menor média (m=2,15) do instrumento. Este resultado pode estar relacionado à baixa
média obtida no construto Organização dos estudos na sala de aula (m=4,21), do
grupo BENEFÍCIOS PERCEBIDOS, pois, se os professores não incentivam os DM com
fins educativos, consequentemente, os estudantes não perceberão os benefícios destes
recursos em sala de aula.
Para que tal organização em sala de aula possa ser potencializada pelo uso dos
DM, é necessária a formação constante dos professores. Isto para que possam
vislumbrar a inserção dos DM na sua prática docente, de forma a privilegiar os aspectos
sociais e cognitivos, em vez dos tecnológicos, contribuindo no desenvolvimento
cognitivo e intelectual dos estudantes. Desta forma, os docentes poderão, não só inserir
a tecnologia digital por meio dos DM, mas também desenvolver uma proposta
epistemológica-didático-pedagógica que sustente tal uso no âmbito educacional.
Neste sentido, a pesquisa aqui realizada, fornece subsídios tanto para os gestores
das Instituições de Ensino Superior quanto para os professores no que tange o repensar
no espaço educacional a fim de inserir os DM na prática pedagógica. Esta pesquisa
inova na medida em que abarcou diversos cursos de graduação (mais de 60) da
Universidade Federal do Rio Grande. O que é um avanço frente às outras pesquisas
realizadas na área, restritas a uma sala de aula ou a um determinado curso. Além disso, a
presente pesquisa aponta os fatores que explicam os motivos que levam os estudantes a
utilizarem os DM em seus estudos, bem como os benefícios percebidos por estes em seu
uso.
Como estudos futuros, pretendemos, através da Modelagem de Equações
Estruturais (Hair et al., 2009), identificar os construtos do grupo MOTIVOS DO USO
que melhor explicam o USO efetivo dos DM, assim como o USO explicando a obtenção
dos diferentes construtos do grupo BENEFÍCIOS PERCEBIDOS.
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Abstract. The Educational Data Mining (EDM) is a research area considered
relevant with the main objective of improving and improving the quality of teaching. Considering this scenario, this article aims to explore the EDM in an
attempt to identify the factors that lead to the maintenance of the academic situation and the student profile. The proposed approach employs the Knowledge
Discovery in Databases (KDD) applying classification tree using the algorithm
J48 in the Microdata of the Higher Education Census of 2014. In addition to
the results obtained, the use of these Data Mining techniques generated a good
classification model facilitating the stage of evaluation and interpretation of the
results obtained.
Resumo. A Mineração de Dados Educacionais (MDE) é uma área de pesquisa
considerada relevante que tem como principal objetivo de aprimorar e melhorar a qualidade do ensino. Considerando este cenário, este artigo tem como
meta a exploração da MDE na tentativa da identificação dos fatores que levam
a manutenção da situação acadêmica e perfil do aluno. A abordagem proposta
emprega a Descoberta do Conhecimento em Base de Dados (DCBD) aplicando
árvore de classificação através do algoritmo J48 nos Microdados do Censo da
Educação Superior de 2014. Além dos resultados obtidos, o emprego destas
técnicas de Mineração de Dados gerou um bom modelo de classificação facilitando a etapa de avaliação e interpretação dos resultados obtidos.

1. Introdução
A Mineração de Dados (MD) é uma área da computação que teve inı́cio nos anos 80,
quando os profissionais de empresas e organizações começaram a se preocupar com os
grandes volumes de dados produzidos. Dessa forma, surgiu também a especificação denominada MDE que destina-se desenvolver ou adaptar métodos e algoritmos de mineração
existentes, de tal modo que auxiliem na melhor compreensão dos dados em contextos
educacionais [De Amo 2004, Costa et al. 2013].
A MD é uma etapa principal de um processo mais amplo conhecido como DCBD
identificado no inglês como Knowledge Discovery in Databases (KDD). Na DCBD
verifica-se ainda a inclusão de mais duas grandes etapas: (i) pré-processamento de dados (preparação de dados, abrangendo mecanismos para captação, organização e tratamento dos dados), e (ii) pós-processamento dos resultados obtidos na mineração de dados.
Neste sentido, de acordo com [Fayyad et al. 1996b], DCBD é um processo não trivial de
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identificação de padrões, a partir de dados que sejam válidos, novos, potencialmente úteis
e compreensı́veis. Trata-se, portanto, de uma definição abrangente, na qual DCBD é descrito como um processo geral de descoberta de conhecimento composto pelas três grandes
etapas mencionadas. Os padrões mencionados devem ser novos, compreensı́veis e úteis,
ou seja, deverão trazer algum benefı́cio novo que possa ser compreendido rapidamente
pelo usuário para uma possı́vel tomada de decisão.
Na maior parte dos estudos sobre MDE é priorizado na descrição das técnicas e
poucos procuram identificar os perfis dos alunos e causas da evasão e repetência escolar, enquanto estudos neste sentido são de grande relevância por retratarem implicações
financeiras fundamentais e do impacto na cadeia produtiva do paı́s [Rigo et al. 2014a].
O emprego da MDE mostra-se como estimulo aos desafios enfrentados durante a
proposta e concepção de modelos para previsão e entendimento de padrões no contexto
acadêmico, e dentre eles destacam-se: (i) Quais técnicas de MD são mais adequadas para
uso na área educacional? (ii) Quais metodologias, ferramental tecnológico e paradigmas
podem ser explorados no contexto da MDE?
O presente trabalho tem como objetivo central explorar MDE empregando
técnicas de árvore de classificação, visando com isso a possibilidade da identificação
de fatores que levam a manutenção da situação acadêmica dos alunos dos cursos de
graduação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).
O artigo está estruturado em sete seções. A primeira seção trata dos fundamentos
contextuais do trabalho, a Seção 2 expõe uma visão geral sobre os processos envolvidos
na descoberta de conhecimento em banco de dados. Na Seção 3 é tratado o assunto sobre
mineração de dados, dando enfoque a área educacional destacando a técnica utilizada,
assim como o ferramental utilizado neste trabalho. Na Seção 4 são apresentados alguns
trabalhos relacionados conectados a proposta da pesquisa, a Seção 5 apresenta a metodologia empregada, na Seção 6 são apresentados alguns resultados alcançados com os testes
realizados. Por fim, são apresentadas as considerações finais e pretensões de trabalhos
futuros.

2. Processo de Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados
O processo de DCBD é um processo que tem como objetivo a identificação de novos
padrões, válidos e potencialmente úteis [Fayyad et al. 1996a]. Estes padrões normalmente estão ocultos nos dados e devem ser novos para o sistema, de preferência para
o usuário, válidos em relação aos dados armazenados e as polı́ticas do negócio, úteis para
sua devida utilização nas tarefas para o qual foi requisitado.
Podem-se definir dados como um conjunto de fatos sobre determinado assunto
e padrões como uma linguagem ou um modelo que descreve um sub-conjunto destes
fatos, ou seja, identificar um padrão é ajustar um modelo aos dados ou identificar uma
estrutura no conjunto de dados, descrevendo-os de forma genérica [Fayyad et al. 1996a,
Fayyad et al. 1996b, Costa et al. 2013].
A DCBD é um processo iterativo e interativo composto de diversas etapas que são
elas [Goldschmidt and Passos 2015]: (i) a preparação dos dados, (ii) procura por padrões,
(iii) avaliação e (iv) refinamento. O processo é interativo, pois todas as etapas contêm
tarefas e decisões a serem feitas pelos usuários. Iterativo, pois todas as etapas estão co-
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nectadas uma a outra. Caso a etapa de avaliação não seja satisfatória, de acordo com o
processo, pode-se voltar para a etapa inicial de preparação dos dados. A Figura 1 contextualiza uma visão geral do processo de DCBD.

Figura 1. Etapas do DCBD [Fayyad et al. 1996a]

Dada uma visão geral sobre o processo de DCBD, abaixo é exposto um resumo
sobre suas fases.
• Seleção: esta fase é bastante complexa, uma vez que os dados podem vir de heterogêneas fontes de dados como (data warehouses, planilhas, sistemas legados) e
podem possuir os mais diversos formatos;
• Pré-processamento e Limpeza: é uma parte crucial no processo de DCBD, pois
a qualidade dos dados vai determinar a eficiência dos algoritmos de mineração.
Nesta etapa deverão ser realizadas tarefas que eliminem dados redundantes e inconsistentes, recuperação de dados incompletos e avaliação de possı́veis dados
discrepantes ao conjunto, chamados de outliers;
• Transformação dos Dados: é a fase do DCBD que antecede a fase de Mineração
de Dados. Após serem selecionados, limpos e pré-processados, os dados necessitam ser armazenados e formatados adequadamente para que os algoritmos possam
ser aplicados. Além disto, nesta fase, se necessário, é possı́vel obter dados faltantes através da transformação ou combinação de outros, são os chamados “dados
derivados”.
• Mineração de Dados: é a fase onde ocorre efetivamente a exploração e análise,
de forma automática ou semi-automática, de grandes bases de dados com objetivo
de descobrir padrões e regras;
• Interpretação e Avaliação: A quinta etapa é interpretar e avaliar os padrões identificados. Este passo inclui visualizar os padrões extraı́dos ou os modelos que
resumem a estrutura e as informações presentes nos dados. Além da visualização,
são utilizadas medidas tanto técnicas quanto subjetivas para avaliar os padrões extraı́dos. As medidas técnicas são informações referentes a precisão, erro médio,
erro quadrático e taxas de falsos positivos e falsos negativos. Medidas subjetivas
são referentes a informações como utilidade, entendimento ou complexidade dos
padrões extraı́dos.
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3. Mineração de Dados Educacionais
A noção de encontrar padrões úteis em grandes volumes de dados pode ser conhecida
por diversos nomes, tais como mineração de dados, extração de conhecimento, descoberta de informações, arqueologia de dados e processamento de padrões de dados. O
termo mineração de dados é o mais usado por profissionais da computação, estatı́sticos e
analistas de dados.
A fase de mineração de dados é uma fase do processo da DCBD. Esta etapa é
responsável pela aplicação dos algoritmos que são capazes de identificar e extrair padrões
relevantes presente nos dados [Han et al. 2011, Witten et al. 2016].
O processo DCBD é interdisciplinar, tanto em sua aplicação, quanto das suas
fundamentações teóricas. O processo pode ser aplicado a qualquer problema de
identificação de padrões em dados e contém fundamentação de diversas áreas como
banco de dados, inteligência artificial, estatı́stica, probabilidade e visualização de dados
[Damasceno 2015].
Com a ampla difusão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas
escolas e universidades, cresce a cada dia o volume de dados gerados e armazenados
em bases de dados, neste cenário a grande disponibilidade de diversificados conjuntos de
dados também é observada na área da educação [Baker et al. 2011].
3.1. Aprendizado
As técnicas de mineração passam por um processo chamado de treinamento. A fase de
treinamento tem este nome por ser um processo de apresentação dos dados processados para o algoritmo de mineração, cujo objetivo é identificar, ou seja, “aprender” as
caracterı́sticas ou padrões úteis ao objetivo do processo de descoberta de conhecimento
[Fayyad et al. 1996a].
Utilizam-se dados processados para a realização do aprendizado. Após o aprendizado ter sido realizado, é aplicada uma avaliação, onde pode-se verificar medidas estatı́sticas dos resultados alcançados. A avaliação do algoritmo treinado deve ser realizada utilizando dados não vistos pelo algoritmo, ou seja, inéditos. A utilização de dados
inéditos fornecerá medidas realistas sobre o desempenho do algoritmo, pois os mesmos
serão feitos a partir de dados não vistos na fase de treinamento. A fase de avaliação é
realizada de forma correta caso a divisão do conjunto de dados seja realizada.
O conjunto deve ser dividido em dados de treinamento e de teste. Ás vezes é
necessário dividir o conjunto de dados em 3 diferentes conjuntos: (i) treinamento, (ii)
validação e (iii) teste. O conjunto de validação é utilizado para ajustar valores dos
parâmetros de alguns algoritmos e ao mesmo tempo uma boa generalização. Quando
o conjunto de dados é dividido em dois, geralmente a divisão é de 70% do conjunto para
o conjunto de treinamento e 30% para o conjunto de testes. Já, quando o conjunto será
divido em 3 (três), usa-se a proporção 70% para treinamento, 20% para validação e 10%
para testes.
3.2. Aprendizagem Supervisionada
Aprendizagem supervisionada é aquela que utiliza dados com a classe especificada, ou
seja, a instância contém um atributo classe que especifica a qual classe ela pertence.
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Existem diversos métodos de mineração que trabalham com este tipo de aprendizado.
Geralmente são técnicas preditivas, pois tentam predizer qual a classe de uma instância
não vista, baseado nos exemplos utilizados em seu treinamento [Fayyad et al. 1996a,
Han et al. 2011, Cios et al. 2007].
Através de classificadores, é possı́vel determinar o valor de um atributo a partir de
um subconjunto de atributos presente no conjunto de dados. A forma de representação
mais comum neste contexto são as árvores de decisão ou regras de associação, pois através
destas, é possı́vel visualizar o modelo de regras com antecedente e consequente. Algoritmos como Id3, C45, J48, ADTree, UserClassifier, PredictionNode, Splitter, ClassifierTree, M5Primer, Prism, Part, OneR são classificadores presentes na ferramenta WEKA
que produzem regras ou árvores de decisão. Classificadores também utilizam modelos
matemáticos e podem não produzir regras ou árvores para a visualização de seus resultados. Exemplos destes classificadores são SMO e Redes Neurais. Classificadores são
utilizados quando se deseja predizer classes não numéricas.
3.3. Algoritmo J48
O algoritmo J48 surgiu da necessidade da reimplementação do algoritmo C4.5, que, originalmente, é escrito na linguagem C, para a linguagem Java [Witten et al. 2016]. Ele
tem a finalidade de gerar uma árvore de decisão baseada em um conjunto de dados de
treinamento, sendo este modelo usado para classificar as instâncias no conjunto de teste.
Um dos aspectos para a grande utilização do algoritmo J48 pelos especialistas em
MD é o fato que o mesmo apresenta-se adequado para os procedimentos, envolvendo as
variáveis qualitativas contı́nuas e discretas presentes nas bases de dados. O algoritmo J48,
proposto por [Salzberg 1994], é considerado uma boa alternativa para obtenção de resultados na concepção de árvores de decisão, a partir de um conjunto de dados de treinamento.
Para a montagem da árvore, o algoritmo J48 utiliza a abordagem de dividir para conquistar, onde um problema complexo é decomposto em subproblemas mais simples, aplicando
recursivamente a mesma estratégia a cada subproblema, dividindo o espaço definido pelos
atributos em subespaços, associando-se a eles uma classe [Witten et al. 2016].
3.4. WEKA
A ferramenta Waikato Enviroment for Knowledge Analysis (WEKA) 1 é constituı́da por uma coleção de algoritmos que implementam diversas técnicas de MD
[Witten et al. 2016]. O WEKA está implementado na linguagem Java, que tem como
principal caracterı́stica a sua portabilidade, desta forma é possı́vel utilizá-la em diferentes
sistemas operacionais, além de aproveitar os principais benefı́cios da orientação a objetos.
O WEKA é um software livre que esta sob domı́nio da licença General Public License
(GPL).

4. Trabalhos Relacionados
Nesta seção são apresentados alguns trabalhos relacionados que estão conectados a proposta desta pesquisa.
1

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Na pesquisa de [Rigo et al. 2014b] o objetivo principal foi apresentar um estudo
de fatores envolvidos no fenômeno de evasão escolar e descrever a utilização de um sistema para MDE e Learning Analytics (LA) durante 18 meses em cursos de graduação
na modalidade de Educação a Distância (EaD). Foi ampliada a análise dos fatores tradicionalmente monitorados e utilizados nos sistemas de MDE e LA, com a inclusão de
elementos associados ao papel exercido pelos docentes e pelo conjunto de aspectos metodológicos de cada instituição. Resultados positivos que foram destacados é a identificação
de perfis de alunos evasores com taxas de acerto na ordem de 87% e a realização de
intervenções pedagógicas, com obtenção de taxas médias de 11% na redução da evasão.
No trabalho de [Ferreira 2015], teve como foco central a identificação de fatores
relacionados à conclusão do Ensino Fundamental utilizando técnicas de mineração de
dados aplicadas aos Microdados do Censo Escolar da Educação Básica do INEP de 2014.
Os experimentos foram realizados a partir de árvores de decisão primeiramente analisados
em sua totalidade de informações, e posteriormente, as informações foram divididas entre:
(i) dados dos alunos, (ii) dados das turmas e (iii) dados das escolas. Os experimentos
realizados com todas as informações agregadas forneceram precisões médias de 96,17%.
No trabalho de [Santos et al. 2015] foi apresentada uma pesquisa realizada com
alunos em interação com um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) a fim de prever
padrões de comportamento do aluno desanimado utilizando a MDE. O principal objetivo
foi evidenciar o desânimo, quando o aluno realiza atividades individuais ou em grupo,
utilizando a tarefa de regras de associação. Como resultado, foi possı́vel evidenciar que
os alunos desanimados enviaram menos de 50% das atividades e tiveram dificuldades com
o conteúdo, o que refletiu no conceito final.
No trabalho de [Nunes et al. 2015], buscou explorar a viabilidade da aplicação
de MDE nos mundos virtuais, para identificar possı́veis padrões dos usuários e permitir
alterações no planejamento pedagógico. Um estudo de caso foi realizado com um laboratório virtual de quı́mica no OpenSim 2 , em que foram simuladas interações com dados
sintéticos e analisados por meio da tarefa de regras de associação com o uso do algoritmo Apriori. Os resultados demonstraram a viabilidade da proposta, sendo possı́vel o
uso de MDE dentro dos mundos virtuais para identificar padrões de comportamento dos
usuários.

5. Metodologia
Para analisar o perfil dos alunos da UNIPAMPA foi utilizado o processo de DCBD, que
procura identificar novos padrões válidos, essenciais e perceptı́veis de comportamento,
onde a MD é uma etapa da DCBD que tem como propósito obter conhecimento de grandes volumes de dados, e neste caso com o intuito de subsidiar a análise do perfil dos alunos
para geração de informações e sinais que possam dar apoio nas atividades acadêmicas de
prevenção pelos professores e gestores educacionais, proporcionando embasamento e agilidade na tomada de decisões com a intenção de contribuir com a redução dos problemas
educacionais no tratamento da evasão e baixo desempenho acadêmico por exemplo.
O trabalho desenvolvido visa identificar o perfil dos alunos da UNIPAMPA através
da extração dos dados da base do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
2

http://opensimulator.org
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Anı́sio Teixeira (INEP) 3 , na tentativa de prever a situação dos alunos. A técnica escolhida
foi a aplicação de árvores de decisão através do algoritmo J48 na ferramenta WEKA.
Para a obtenção dos dados foi realizada extração da base de dados abertos do INEP
através do download dos Microdados do Censo da Educação Superior referente ao ano de
2014, e posteriormente, realizada carga dos registros em um banco de dados relacional
utilizando o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) MySQL 4 .
A base original extraı́da constitui-se de 10 milhões de registros com 117 atributos.
Na etapa de seleção, foram selecionados os dados da instituição através do seu código
correspondente CO IES = 5322 reduzindo para 11736 registros.
A etapa de transformação dos dados foi realizada levando em consideração os
seguintes critérios: (i) eliminação de atributos com descrição de mesmo significado de
campo numérico, (ii) atributos que se referem a instituições privadas de ensino, tais como
forma de ingresso e tipo de financiamento estudantil foram deletados, também foi realizada (iii) a conversão do campo Código da Situação do Aluno (CO ALUNO SITUACAO)
para um atributo denominado (SITUACAO ALUNO TXT) de valoração nominal atribuindo seus valores como: Cursando, Matrı́cula Trancada (MatT), Desvinculado do Curso
(DesCurso), Transferido para outro Curso da mesma IES (TransfMCIES), Formado e Falecido, conforme o dicionário de dados do INEP e com o objetivo de obtê-lo como o
atributo de saı́da da aplicação do algoritmo J48.

6. Resultados e discussões
O algoritmo de árvores de decisão J48 foi aplicado à base de dados empregando a técnica
de validação cruzada (10 fold cross-validation), na qual consiste em dividir a base de
dados em dez partes, sendo nove partes utilizadas para o treinamento e uma para testes.
Este processo é repetido dez vezes de maneira que cada parte seja usada uma vez como
conjunto de testes. Ao final da execução, é aplicada uma correção através da média dos
resultados de cada etapa gerando uma estimativa da qualidade do modelo.
A precisão do modelo gerado obtido foi de 91,5% e classificando 10745 registros corretamente sendo que a maior precisão atingida pela variável de saı́da Situação do
Aluno (SITUACAO ALUNO TXT) foi de 94% para alunos do status Cursando e 88%
para alunos da categoria Formado.
A árvore gerada pelo algoritmo de classificação foi de tamanho 39 e 20 folhas,
diante disso ficou difı́cil a interpretação e identificação da importância dos atributos de
entrada em relação ao atributo de saı́da para a geração do modelo, com isso surgiu a
necessidade da aplicação da técnica de filtro com finalidade de verificar a relevância e
correlações dos campos de entrada.
Na ferramenta WEKA foi aplicado o filtro CfsSubsetEval para prever a
importância dos atributos de entrada confrontados ao campo de saı́da SITUACAO ALUNO TXT. Este filtro avaliou os atributos de forma independente do algoritmo de classificação, a confirmação do resultado foi através da validação cruzada
método (10 fold cross-validation). Das 41 variáveis avaliadas pelo filtro, apenas quatro foram consideradas relevantes sendo atribuı́do o mesmo peso conforme a saı́da
3
4

http://download.inep.gov.br/microdados/
https://www.mysql.com/
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da execução do filtro, destacando os seguintes campos como relevantes que são eles:
CO OCDE AREA ESPECIFICA, ANO INGRESSO, CO SEMESTRE REFERENCIA,
IN MATRICULA.
Posteriormente a aplicação do filtro, novamente foi executado o algoritmo de
classificação J48 considerando somente como variáveis de entrada os quatro campos obtidos do filtro CfsSubsetEval e com a mesma técnica de validação cruzada. A árvore de
decisão gerada ficou com tamanho de 17 e 9 folhas conforme apresentado na Figura 2.
Foram executadas cinco tentativas de calibragem do número mı́nimo de instâncias por nó
da árvore de decisão para a poda e ajuste do modelo, mas isso não alterou o número de
nodos e nem o tamanho da árvore devido aos atributos de entrada ficarem classificados
com pesos idênticos. O valor de acurácia obtido foi de 91,65% do modelo, e para as classes do campo de saı́da ficaram praticamente iguais ao resultado da execução anterior do
algoritmo conforme apresentados na Figura 3(b).
Através do modelo de classificação gerado pelo algoritmo J48 após a aplicação
do filtro chegou-se a uma árvore de decisão conforme mostra a Figura 2, a situação da
matricula, o semestre de referência do preenchimento do vı́nculo do curso, nome da área
especı́fica de acordo com a classificação internacional (Eurostat/Unesco/OCDE) e ano
do ingresso do aluno são determinantes para a situação do aluno com boa precisão e
confiança. Pode-se concluir que o modelo gerado prevê se o aluno está matriculado ou

Figura 2. Árvore de Decisão obtida com o Algoritmo J48

não, uma maior precisão foi encontrada em que a maioria dos alunos que estão cursando
ingressaram após o ano de 2011. Em relação à área especı́fica, as maiores ocorrências
de alunos cursando foram obtidas em cursos das áreas das Engenharias, Computação e
Ciências Sociais. Sobre os alunos formados, o modelo considerou o atributo mais relevante o semestre de referência do vı́nculo do curso.
A árvore gerada não encontrou correlação das informações dos alunos sobre suas
origens, forma de ingresso, sexo, idade e raça em relação à situação acadêmica dos mesmos no ensino superior desta base de dados do censo.
A matriz de confusão apresentada na Figura 3(a), contém informações para auxiliar no entendimento do resultado do algoritmo J48 como: (i) a quantidade de instâncias
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classificadas corretamente, (ii) a quantidade de instâncias classificadas erroneamente, (iii)
a quantidade de instâncias que o algoritmo acreditava ser categorizadas em um tipo e na
verdade foram classificadas em outro, e a Figura 3(b) apresenta os valores relacionados a
precisão dos atributos da classe de saı́da.

(a)

(b)

Figura 3. (a) Matriz de Confusão; (b) Precisão detalhada por classe.

Através da matriz de confusão é possı́vel analisar na primeira linha que foram classificados 8363 registros corretamente com situação Cursando e 11 registros categorizados
erroneamente. Na segunda linha é visto que 2062 registros foram agrupados corretamente
como Desvinculados do Curso, na quarta linha foi obtido 1 registro relacionado incorretamente como Falecido. Na continuidade da quinta linha, categorizou 332 registros como
Formado corretamente e 490 incorretamente, na sexta linha foram obtidos 318 registros
incorretos na classificação Matrı́cula Trancada, e por último na sétima linha 159 registros
como Transferido para outro Curso da mesma IES erroneamente.

7. Considerações Finais
Neste artigo foi apresentado uma análise sobre o perfil dos alunos dos cursos de graduação
da UNIPAMPA utilizando como fonte de dados os Microdados do Censo da Educação
Superior. Aplicamos técnicas de MD como filtro CfsSubsetEval para avaliar a capacidade
preditiva individual de cada caracterı́stica juntamente com o grau de redundância entre os
atributos, e o método de classificação com o algoritmo J48 gerando uma árvore de decisão
com tamanho de 17 e 5 folhas, atingindo até 91,65% de acurácia em relação à situação
dos alunos e obtendo 8,34% de instâncias classificadas incorretamente.
As etapas da DCBD mostraram-se importantes para a descoberta do conhecimento, na qual possibilitou a geração de um bom modelo de classificação devido ao
grau de acurácia obtido. Mas este modelo não propiciou novos conhecimentos relativos a situação acadêmica com o perfil dos alunos da instituição, no entanto, somente
informações conhecidas sobre as áreas de conhecimento, ano de ingresso e semestre de
referência da vinculação do curso.
A base de dados abertos do censo das instituições de ensino superior do INEP de
2014 apresentou vários atributos com dados incompletos onde os campos são preenchidos
com valores 0 e 1, dificultando deste modo a etapa de tratamento dos dados nas quais
alterações destas variáveis mudam significadamente o valor da informação impactando na
relevância dos atributos de entrada e na posterior aplicação das técnicas de classificação.
Como trabalhos futuros pretendemos considerar dados extraı́dos do Sistema de
Informações para o Ensino (SIE) da UNIPAMPA na tentativa de ampliar a análise do
modelo gerado na previsão do perfil e situação dos alunos.
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Abstract. This paper presents the modes of participation in Scratch online
community based-on Connected Learning. To reveal how Scratchers are
learning from their social interactions online and what model of learning is
embedded in Scratch virtual community, this research uses social network
analysis and contingency analysis to collect and present data from 113
Scratchers in 759 interactions online. The data was collected from 2015 to
2016, using the network and content from eight different discussion forums. As
results, this paper presents the Scratch learning model within its modes of
participation, such as collaborative, democratic and academic-cognitive.

1. Introduction

Scratch is a free programming language hosted in scratch.mit.edu that helps learners
from all ages to create games, presentations, storytellings and other media through
coding. By the time this paper is written, Scratch has more than 13 million members and
calls itself a community, which puts together youth and educators to understand more
about computational thinking and programming, using both online - through the website
- and offline environments like schools and public libraries.
Connected Learning (CL) is a theory that understands education through the
principles of interest-based, academically oriented and peer-supported [Ito et al 2013].
Authors say that CL unites learning in academic spaces - like school - and the one that
is considered informal - like spending time in social media, playing video games or
training sports. CL focuses in helping kids and youth to learn by building empowerment
and equality through learning. This paper looks into Scratch online community scenario
to understand which are the network modes of participation that can be based-on this
theory.

2. Method

To understand the Scratch online community learning model, we collected data from
eight different discussion forums published in the website, in two different periods:
from August to September of 2015, and in the same period in 2016. Intending to present
this learning map, the research goes to the community forums to collect data from
interactions between Scratchers - users of Scratch - and uses social network analysis
(SNA) to visualize its network and content structure. The data resulted into the total of
113 actors (Scratchers) and 759 interactions (messages).
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Table 1. Number of interactions according to collected period
Data from

Interactions

Collection

2015

130

08/20 to 09/05

2016

759

08/20 to 09/05

Both periods of data extraction were needed so it would be possible to investigate the
following features: how does the network behaves in both moments, which means, what
are the actor’s parts and the relations between them; what is the network discussing
about in both periods, analysing the content of words and themes found on it; what can
be revealed from qualitative data, when it is a complement of network and contingency
data; and, finally, what is the connected learning model in online communities of
Scratch, and what modes of participation are composing it. The actors names - which
were anonymised and are shown as pseudonyms in this paper - and number of
interactions of each one of them are important data so it's possible to understand the
community network, such as knowing the Scratchers who have more social capital and
what kind of influence they can apply to the others. Furthermore, collecting their
interactions through messages helps us to investigate the content of conversations these
groups are having as a network.
Table 2. Data collection method for network and content

Period

Network

Content

2015

Collection of all actors participating
of the forums and its connections:
Actor A directs message to Actor B
Actor A directs message to Actor C
Actor B directs message to Actor A
Actor C directs message to Actor A

Collection of all text messages
published in the eight forums:
Message 1/ Message
2/message 3/message
4/message 5/message 6/
message 7

2016

Same as 2015

Same as 2015

The qualitative data collection, though, was made only in 2016, after the network
and the content analysis, to analyse it comparing to the first results like main discussion
themes and higher social capital for some participants.
Table 3. Qualitative data methodology

Collection Period
2016

Method
Finding analysis points in network and content data
Searching for correspondent fragments (20) in the
forums
Fragmentation and its inclusion to the discussion

The network and content analysis were both based-on social network analysis
(SNA) tools and concepts to be used in this research.
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2.1 Network Analysis

The SNA puts together methods to understand the processes of social networks
[Kosorufoff 2011]. Through SNA, it’s possible to understand the role of individuals
when they are part of a network, “mapping the relationships between individuals and
social networks” [p. 77]. It’s an analysis that focuses the “understanding of these
structures and its part” [Recuero, Bastos and Zago 2015, p. 39]. As a result, SNA is a
method to understand the connections between members of a network, taking in
consideration not only the individual characteristics but also the ones that are related to
the whole community. This kind of analysis is helpful to understand how some actors
influence the process of information flow, depending on its interactions with others. For
its visualisation, the network is represented by a graph, that is a representation of
connected objects by links [Kosorukoff 2011, p. 62]. The objects - actors, Scratchers are shown by a mathematical abstraction called vertex, or node. The links that represent
these connections are known by edges, or lines.
In this study, the nodes are the forums participants, who communicate through
Scratch online, and the edges are the connections between these actors, that is, their
interactions. When a graph indicates high sized nodes, it means that these objects have
high degree, depending on the metric that is being analysed. For example, if the metric
is indegree, the highest nodes represent actors who have the most interactions in the
network, directing messages to other Scratchers. Besides that, the thickness of an edge
indicates the communication depht. The more times two individuals talk to each other in
the network, more thick is the edge that connects them. To this study, we use the
following metrics to analyse the network data: indegree, outdegree, betweenness
centrality, modularity and density.

The indegree metric is the one that calculates how many entrance connections has a
network actor, that means, how many times other participants directed their messages to
this specific individual [Recuero, Bastos and Zago 2015]. This metric helps to
understand how popular is a Scratcher in the network, having social capital from others
and seeing how this popularity influences the actions taken by this individual while a
Scratch participant. Another metric, the outdegree, is about how many times the actor
spoke to others in the network, directing messages to them. Specially in Scratch,
knowing the outdegree of its members provides the visualization of how actors
participate within the community, especially when there’s a comparison between in and
outdegree results. It’s interesting to see, for example, if there’s someone in the network
who has high indegree and outdegree, what means this person is communicating well in
both ways, directing and receiving a high number of messages. Further, we can know
more about the reciprocity in the network conversations, and on the social capital
distribution, when it happens to be a community with diversity of nodes and popularity.
The betweenness centrality degree is calculated by the position a node has when
compared to other nodes in the network [Freeman 1980]. It considers not only the
directed connections, but also the ones that these directed connections make to other
nodes. “This metric reflects the number of people to whom an individual is connected
indirectly through direct links.” [Kosorukoff 2011, p. 6]. On the other hand, by
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modularity it's possible to visualise how the network1 is shaped by different
communities, and how these ones connect to each other to result a single network. This
kind of metric indicates the groups or individuals that are clusters (highly connected),
the ones who can propagate information easily to the rest of the forum. The same
doesn’t happen in groups weakly connected. Lastly, the graph density is calculated
through the tendency of the network to close it on itself. It’s the total number of
connections compared to the quantity of connections possible. As we show in the
results, more density means more interconnections, and, further, more diversity of nodes
and themes.
2.2 Contingency Analysis

The content analysis made in this research is build on SNA as well, although this time
the subject is not the actors and its network, but the content of their conversations
online. Therefore, this analysis is about the more co-occurrent words and the most
commented themes. To do so, the research uses the contingency [Osgood 1959]
analysis method. The contingency are the co-occurrence of words inserted in messages
published by actors in the network. Through the connections observation and the word
concepts of the discussions, it’s possible to investigate how are Scratchers connected by
common interests and their associations to what is being said and to the social capital
present in the online community.

The graphs for contingency analysis differ from the network when it comes to what
nodes and edges are performing. This time, nodes are for words/concepts, and edges are
for the strength these themes have in the discussions. There are also similarities in
metrics represented in the graphs. In the scope of this study, the connections degrees
were calculated measuring it frequency in the community, using it entrance connections,
that is, how many times a word was said in consequence of another.

Finally, the observation of patterns by network and contingency data allied to the
qualitative fragments shows us the cognitive engagement found in Scratch online
community forums.

3. Results and discussion

The analysis across Scratch network and contingency reveals the connected learning
model of this online community, based-on the modes of participation proposed by this
investigation. The Scratch learning model is divided into three categories of modes of
participation: collaborative, democratic and academic-cognitive.
3.1 Collaborative mode of participation

The collaborative mode of participation is based-on two slopes found in data: the
peer-collaboration [ Ito et al 2013; Reilly et al 2012; Rheingold 2002] and the search for
feedback. Through network analysis, it's possible to visualise how Scratch is composed
by many high indegree actors - who receive a relevant number of messages - as well as
participants with high outdegree - the ones who direct their messages to a great number
To visualize the data as a network, this study used SNA softwares to the setting (NodeXL) and
formatting (Gephi) of the graphs presented.
1
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of people in the network, or to the same individual but oftentimes. The actor MarioR is
central to the network both in 2015 as in 2016 periods, for its high indegree. In the first
period of data collection, the actor has 12 entrance connections, a number above other
participants degrees. In 2016, with indegree 28, this subject remains as a node to each
other Scratchers direct their messages in the network, thus becoming a relevant social
capital [Boyd and Ellison 2007; Putnam, 2000; Rheingold 2013] and influent
[Kosorufoff 2011] to others.

Else, there are highlighted nodes specially because of its outdegree, which means
the number of times they searched for others in the discussions. In 2016 the data show
how there are a lot of actors who joins the network for the first time. Fran - with
outdegree 27, joao (26), Helena (26) ze (26) and CodingMarcelo (24) are examples of
these actors. Inspired by this data, this paper proposes the collaborative mode of
participation grounded in two spheres: the peer collaboration and the feedback request.
As peer-collaboration is about a model based-on the Scratchers participation to promote
knowledge [Sefton-Green, 2013] and help their peers in the network [Ito et al, 2013;
Rheingold, 2002]. Moreover the feedback request is rooted in actors using the network
to problem solutions in a collaborative way [Reilly et al 2012].
3.1.1 Peer-collaboration

Supported by the contingency analysis, which reveals Scratch as a learning space for
thematics related to new projects and support in media, games and music productions,
it's understood that the interactions that occurs on the website while an online network
take its users to a participation model that focuses in peer collaboration [Ito et al 2013;
Rheingold 2012] during their work production.

Figure 1. Contingency graph from 2015 data
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Figure 2. Contingency graph from 2016 data

The word "help"composing the theme "games" in 2015 data (figure 1), together
with mentions like "blocks" and "possibility"; and, in 2016 data (figure 2), building the
subject "projects", with "success", gives us an understanding of the collaborative
meaning of these conversations. By also taking in consideration the qualitative data, it's
possible to reassert the collaborative mode as a participation in Scratch, thanks to
interactions of Scratchers who use the network to present suggestions and
problem-solutions to their peers in order to help them with their projects and
problem-solving. It's the case of a Scratcher who enters a discussion saying "Hello! I
was seeing some discussion topics and decided to help you!", and then offering tips to a
user who was having doubts on a project development. Furthermore, even participations
without a focus in project production are connected to collaborative participation mode,
when Scratchers are available to answer about matters that have no relevance indicative
in the network.
3.1.2 Feedback request

Specially related to outdegree metric, we realize how some participants have high
degree in this category because of their late participation in forums, joining it after
intensive interaction from others. These actors join the discussions to ask for help about
a theme that is already being discussed by its peers. To reinforce this data, contingency
graphs (figure 1 and figure 2) show how feedback request is a constant subject in
Scratch, under the high co-occurrence of words including the term "help", that
co-occurs in 2015 especially with "games"; and, in 2016, with "projects", taking in
consideration the network learning to be a working supportive environment.
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3.2 Democratic mode of participation

The democratic mode of participation, as it is proposed by this paper, is based-on two
facts: the open network and its growth. Each one of these matters, mainly inspired by
the network analysis, shows how connected learning is part of this performance.
3.2.1 Open network

The statistics show that the Scratch online community it's less dense [Kosorukoff 2011]
in 2016 than in 2015, meaning that the network don't shut down on itself through time
but, on the opposite, diversifies the voices of its conversations. From the first
co-occurrence period (figure 1), the theme "games" was highlighted from the rest, with
13 events. The second collection period (figure 2), with 29 occurrences, the same
subject divided attention in the network with topics like "professor", "projects" and
"cloud data". About the words found in the network, in the first period there were
strong connections of terms like "cloud data" (17 events) and "creation" (5 events),
when in the second period these words were more occurrent with others: "cloud data" mentioned 22 times in 2016 - appeared more with "projects" (36 mentions), that was
part of another group of themes in earlier data; and "creation" (9 events) were strongly
co-mentioned with "games" (29 events) in the later period of time. These numbers show
a community open to new themes, opinions and ideas - an open network feature
[Kosorukoff 2011] - alternating types of participation [Ito et al, 2013] from actors
interacting through it, creating part rotation when it's about social capital [Boyd and
Ellison 2007; Rheingold 2013; Putnam 2000]. It's also interesting to sight that the
participation of a new actor, after a long period of no interactions, is followed by the
reactivation of the community discussion when this one is centered in collective-interest
[Lévy 1998; Rheingold 2002], bringing new opinions and knowledge [Sefton-Green
2013] about certain topic.
3.2.2 Network growth

The network growth differs from the "open network" because the last one is specially
based-on the network density, and this one is about the network tendency of having
more members over time. To decrease a network it would be necessary to Scratchers
erase their conversation forums or their messages in it. By what was shown in this
research, this is not a common practice, since there were no messages deleted from a
year to the other. From the eight studied forums, only one actor "ended" the discussion
topic, thanking the community for collaborating to the initial issue he proposed. The
same didn't happened in other discussions strands in Scratch, which increased its
interactions from 130 to 759 from the first to the second analysed period.

Compelling these data, it's possible to realize that one of the factors that serve as
base to the democratic participation propelling is the Scratch tendency to receive each
time more members in its online conversations. In open network, the same composition
tends to have more actors and more connections, building an online community
[Rheingold 1993; Roque, Rusk and Blanton 2013] whose adherence is influenced by
peers common interests [Ito et al 2013].
As an add to the purpose of considering the network growth a democratic mode of
participation sphere, the graphs data reveal how the forums have a high increase of
participants from the first to the second period. In the same way, the graphs regarding to
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two from three metrics presented show that there was also the increasing of influential
nodes in the network. In 2015, MaioR, Oi-Adri, julia and Lia were in the group of nodes
with the highest indegree; in 2016, the three main positions for indegree raised to six
actors: ProfM, MarioR, julia, rolima, Oi-Adri and Lia. The same occurs with the high
betweenness centrality nodes [Freeman 1980; Kosorukoff 2011], that is, the ones who
connect nodes that connect to other nodes in the network. In the first period of data
extraction, there were three actors in featured positions to this metric - Diogo, Savis and
MarioR; in the second period, this number became four, including different actors from
the first ones, like Estergamer, rolima and Nick. This data detailing presents a network
set by 43 actors in 2015 that, with a growth of 62% in the followed period of collection,
gets to 113 participants. Both network and Scratchers' degrees grow among time, when
there's active participation in forums. Similarly, some nodes have high social capital in
both periods, while new participants appear and stand out only in the second one,
changing the nodes who have relevant social capital in the online community.

What is stated here as democratic mode of participation involves two segments,
specially from network analysis, to point out the context of this participation
categorization. By the open network and through the growth of participants number
over time, there's the ideal stage to democratic practices in online communities like the
one we study for this paper. The data could show the participation of new Scratchers
with no interactions to others, or disclose that old community members don't talk to new
ones. However, what happens is the bonding of both bases, showing that one of the
most frequent modes of participation in Scratch is a democratic one, allowing the
constant diversification of themes and social capital on its online conversations.
Pursuant to it, this features provide the empowerment [Burd 2007; Ito et al 2013] of its
members through a network knowledge exchanging, when the tool is explored this way.
3.3 Academic-cognitive mode of participation

The academic-cognitive mode of participation is termed this way because includes two
main aspects: the attention to academic sphere and network open to other communities.
3.3.1 Attention to academic sphere

To propose the academic-cognitive mode of participation, this study regards to the
contingency and qualitative data, and observes specially the Connected Learning theory
on academic sphere as a fundamental element for learning.

With content analysis, Scratch thematics make sense of a community that cares
about academic sphere [Ito et al 2013] of learning. Subjects like "cloud data", "games"
and "variables” (figure 1 and 2), represent this affirmative when they are linked to
topics about helping peers programming fundamentals based-on scholar curriculum
disciplines, like geometry - with coordinates x and y, and variables. This result is about
the community interactions focusing mainly in projects production. In a particular case,
a Scratcher explains how to use variables to alternate commands in a game: he creates
an example about the possibility of a player in Africa to have access to what's
programmed by another in Brazil, when the codification is build using cloud data. Other
community member brings detailing to the explanation he does: this Scratcher explains
how to use coordinates x and y to program a pong game. Briefly, learning with peers
can be fun [Ito et al 2013; Rheingold 1993] and, while having math, geometry and game
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creation lessons by other Scratchers, centering, yet, its learning on projects production
[Ito et al 2013; Lévy 1998], the academic-cognitive sphere deserves attention when it
comes to informal learning. However, contributing to formal and non-formal
educational environments [Sefton-Green 2013].
3.3.2 Network open to other communities

The last grounding for academic-cognitive mode of participation is made on the ability
of Scratch online community to be open to other communities. At this moment, open
network is taken as the connected learning theory, considering the migration from what
happens online to other communities [Ito et al 2013], including face-to-face ones.

Through network analysis, it's verified that one of the Scratchers, a school teacher,
has low indegree in 2015 and, a year later, in 2016, becomes one of the most contacted
actors in the network. This data brings the wonder about why an influential member in
the network, taking in consideration his indegree, had so low outdegree, appearing to
have no interest in communicating to others. When using the content data, it's known
that "teacher", "student" and "school" (figure 2) are strongly connected and composing
one of the most relevant thematics by the end of the second collection period. Finally,
it's known that the changing indegree level of that actor from a period to the other, the
subject around "teacher" and the co-occurrences, were about a discussion forum in
which most of members were students from the same school that offers robotics classes
with Scratch, and that first actor is their teacher inviting his students to present
themselves and talk about their interests in Scratch and life in general.
There are conversations in Scratch that shows interest in themes linked to other
online and presential learning communities, like games, languages classes and musical
abilities. These factors assemble to the academic-cognitive mode of participation when
they integrate Scratch activities being developed in other ambiences, and are expressed
as a virtual way in these conversations, where there are other participants with similar
interests [Ito et al 2013]. This mode of participation, therefore, understands Scratch
online community as a learning space that does not have an exclusive mode of
happening. Instead, carries diversity within its performances process.

4. Conclusions

In summary, this paper introduces three main modes of connected learning participation
mapped from Scratch online community, intending to collaborate to an area that is
recent in studies that involves learning through Scratch. First, because it uses Social
Network Analysis, something that wasn't a methodology applied to this tool until now.
Also, because it’s centered on data from discussion forums of the online community,
searching for connected learning specificities. Beyond the typological proposal, this
study attempts to education on learning mediated by computational tools. New medias
emerge everyday as educational solutions, and this paper confirms the one studied here
as empowerment propellant. Scratch is a free-access tool; yet, as other excellent online
or face-to-face educational projects, it depends on people, public policies and
institutions support to accomplish its inclusion in non-privileged youth and children's
lives. Therefore, this study intends to be an inspiration to think and perform further
investigations about social interactions while promoters of learning as a community.
Proceedings of the CINTED 2017 (October 2017)
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Abstract. This paper raises the search for methodologies that are developed
using the technological potential of digital multimedia resources. In this field,
there is a wide range of theoretical-methodological and didactic-pedagogical
possibilities that would bring a paradigmatic break in the educational
conjuncture. In a society in which processes of mediatization happens widely,
the proposal is to rethink some educational theories applied to the tripod
technology-methodology-learning as a conditioner for the promotion of
innovations in educational technologies. As a result of the reflections raised,
the inseparability among these elements in the development of dialogical
educational practices has an important place.
Resumo. Este artigo discute a busca por metodologias que se desenvolvam
frente ao potencial tecnológico dos recursos digitais multimídia. Existe um
amplo campo de possibilidades teórico-metodológicas e didático-pedagógicas
que provocaria uma quebra paradigmática na conjuntura educacional. Numa
sociedade marcada por processos de midiatização, propõe-se repensar
algumas teorias educacionais aplicadas ao tripé tecnologia-metodologiaaprendizagem como uma condicionante para promoção de inovações em
tecnologias educacionais. Como resultado das reflexões aqui levantadas,
observamos a indissociabilidade entre estes elementos no desenvolvimento de
práticas educativas dialógicas.

1. Fenômenos Educacionais Contemporâneos e as Mudanças Necessárias
Já é bastante comum nos discursos de professores e pesquisadores mencionar as grandes
transformações na educação provocadas pelo avanço tecnológico. Os alunos parecem
não serem os mesmos de poucas décadas atrás. Vivem imersos em telas touchscreen,
baixam aplicativos com tamanha facilidade e surpreendente desenvoltura. Todos ficam
admirados diante da destreza em que uma criança de dois anos manipula um aparelho de
telefonia móvel. Interagir é a palavra de ordem. Por outro lado, há uma pertinente
preocupação com a qualidade dessa interação, principalmente quando nos referimos ao
campo educacional.
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As estatísticas entusiasmam os mais pessimistas. Uma pesquisa realizada em
2016 pelo Comitê Gestor da Internet (cgi.br), pelo Centro Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (cetic.br) e pelo Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR (nic.br) mostra que as pessoas usam a internet em seu
domicílio, apesar das ainda existentes desigualdades sociais entre as classes A, B, C, D
e E. As classes mais baixas foram as que tiveram maior aumento no percentual desde a
última pesquisa realizada em 2014. Apesar do aumento nas conexões, se mantém a
desigualdade regional no Brasil. As regiões Sul e Sudeste são as que ultrapassam o
número de computadores pessoais conectados à internet com relação aos domicílios sem
conexão. Já nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a realidade é desanimadora, ou
seja, a quantidade de domicílios sem internet ultrapassa os domicílios conectados. Em
se tratando do celular, o acesso se dá mais pelo uso do wifi, o que significa que ainda
depende de um agente externo que possibilite a liberação da conexão.
A pesquisa referenciada é muito importante para situar a presente discussão na
sociedade midiatizada, uma vez que abordar sobre fenômenos educacionais
contemporâneos no contexto do avanço tecnológico é adentrar num campo paradoxal.
De um lado, uma defesa constante pela inovação tecnológica no âmbito educacional; do
outro, a falta de incentivos e investimentos no acesso à internet, computadores e
dispositivos móveis, sobretudo, nas escolas das redes públicas. Ainda mais grave, ou no
mínimo tão necessário quanto o acesso, é a formação dos profissionais da educação para
uso desses artefatos digitais na sala de aula. Até que se supere a mera inserção das
tecnologias nas escolas, passando-se a uma efetiva mudança paradigmática nas
metodologias e concepções pedagógicas, há um longo caminho a ser percorrido.
Uma das primeiras indagações a ser feita é “Onde se observam os fenômenos
educacionais contemporâneos?”. Intensivas investigações são desenvolvidas por grupos
de pesquisa, mas de maneira ainda pouco significativa alcançam o chão da escola.
Quando isso acontece, os professores enfrentam dificuldades para dar continuidade ao
que foi iniciado pela intervenção da universidade. Mesmo com a grande quantidade de
projetos de pesquisa, congressos, publicações e debates sobre tecnologias, metodologias
e aprendizagens, a inovação se constitui como um desafio de difícil enfrentamento.
Mais do que inovação tecnológica, uma inovação pedagógica é urgente. Os fenômenos
educacionais contemporâneos se encontram onde a criatividade, o esforço coletivo e a
superação de velhos paradigmas prevalecem diante dos obstáculos, em alguns casos
impostos por posturas conservadoras, quando finalmente se compreende que a mudança
do pensamento precede a mudança dos recursos tecnológicos.
“O que falta mudar?” é a questão seguinte. A mera instrumentalização dos
profissionais da educação para o uso de tecnologias, a apropriação dos códigos técnicos
dos dispositivos digitais não representam transformações efetivas nos modos de ensinar
e aprender. Há a necessidade de se construírem novos paradigmas educacionais. O que
falta mudar é o olhar, a leitura e a compreensão do que sejam as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) em sua dupla face: ferramenta de uso pedagógico e
objeto de estudo multifacetado. Trata-se de competências para melhorar a vida
individual e coletiva por intermédio das tecnologias. O que falta, portanto, é uma
alfabetização tecnológica, um letramento digital para o domínio, em diferentes níveis,
dos recursos digitais, pelo “empoderamento” para agir em sociedade, transformando-a.
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2. Aprendizagem Situada e Significativa no Contexto das TICs
Na década de 2010, da crise dos paradigmas e áreas de conhecimento, constatou-se o
crescente uso pedagógico das TICs como ferramentas cognitivas de acordo com
Almeida e Valente (2011), a consolidação da computação ubíqua e suas implicações, no
sentido de favorecer o desenvolvimento da aprendizagem assíncrona e colaborativa. A
web 2.0, entre outros legados, constituiu-se num novo processo educacional. Nesse
cenário surgem lacunas para se repensarem as metodologias desenvolvidas em sala de
aula no favorecimento da aprendizagem segundo Berbel (2011), bem como a
necessidade de repensar sua avaliação conforme Sousa (2015), lançando novos desafios
para profissionais de inúmeras áreas de conhecimento.
Nunca a humanidade contou com tantas possibilidades para realizar o acesso e
compartilhamento da informação e, colaborativamente, poder construir novos saberes,
conhecimentos, habilidades e competências conforme preconizaram Okada (2013),
Sousa (1991) e Tardif (2002). As rápidas mudanças globais aceleram os processos de
fusão e surgimento de novas áreas de conhecimento interdisciplinares, encontrando-se
significativamente vinculados à quebra dos paradigmas emergentes conforme Moraes
(2004) e Morin (2007). A partir da confluência de campos epistemológicos para o
enfrentamento dos desafios impostos pelo contexto das TICs em sala de aula, busca-se
entender os novos arranjos espaciais e temporais em ambientes equipados com
tecnologias.
O uso pedagógico das TICs concordando com Almeida e Valente (2011) ocupa
novos espaços perante a educação conservadora, presencial, instrucionista e
memorística, baseada na transmissão de conhecimentos, e consolidará cenários
favorecedores à integração pedagógica entre: mídias, construtivismo, autonomia,
criatividade e o aprender juntos seguindo os pressupostos de Almeida e Valente (2011).
As práticas educativas transitam em vias de uma ativação das criatividades no contexto
das TICs. A criatividade se torna o elo didático-pedagógico entre diferentes
pensamentos epistemológicos, o que fará surgir “novas” concepções, a partir de
“velhas” teorias.
Em tempos de midiatização das práticas socioculturais, torna-se necessária a
concepção de novas propostas e práticas de ensino e avaliação, com vistas ao
favorecimento da aprendizagem colaborativa, no sentido de se mapear o
desenvolvimento pedagógico em espaços assíncronos concordando com Fernandes
(2013) e Lucas (2012), das formas do co-aprender1 de acordo com Okada (2011). Nessa
perspectiva, a comunicação entre as diversas áreas de pesquisa, representa uma
estratégia básica para a promoção da aprendizagem, colaborando com a construção de
modelos educacionais e tecnológicos concebidos a partir de pressupostos teóricos que se
fundamentam nos princípios da complexidade e transdisciplinaridade na educação.
Assim, campos do conhecimento como Educação, Comunicação Social, Ciências
Sociais, Tecnologias da Informação, Ciências da Computação, Design, Artes Visuais,
dentre outros, acabam por encontrar pontos de convergência para lidar com fenômenos
1

O conceito de co-aprender ou Colearn 2.0 opera numa perspectiva mais geral de que aprender junto é
uma premissa fluente quando a questão aponta para as mudanças curriculares necessárias ao século
XXI.
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educacionais contemporâneos como as práticas educativas digitais em Martins; Santana
e Fialho (2014).
Sendo a aprendizagem uma dimensão inerente ao direito humano no tangente à
educação, tendo em vista agregar variadas capacidades humanas no âmbito das
intelectualidades, afetividades, cognições, dentre outras, é categórico reconhecer que no
contexto da comunicação do século XXI, carece-nos enfrentar os desafios postos pelas
transições de modelos de ensino, tanto por parte dos que ensinam quanto dos que
aprendem em concordância com Pereira (2002). Não apenas nas universidades, locais
de produção de conhecimento, mas também nas escolas, locais que não devem servir
apenas para reprodução de conhecimentos e modelos teórico-metodológicos, a escola
precisa aprender a desempenhar seu papel no desenvolvimento das autonomias didáticas
e pedagógicas.
Nas diversas atividades da vida social, são requisitadas inúmeras habilidades e
competências que se relacionam diretamente com as relações profissionais e
acadêmicas. A dinâmica da organização social atual desafia as gerações mais antigas a
desenvolverem um processo de adaptação ao uso das TICs em suas práticas sociais
conforme Almeida e Valente (2011), Lévy (2004) e Sousa (1991), visando favorecer a
ativação das criatividades. A aprendizagem no contexto das TICs ocorre em tempo e
espaço diferentes para os sujeitos, é assíncrona, sendo assim, poderá favorecer a
aprendizagem significativa proposta por Ausubel (1968) nos atuais contextos
educacionais através da utilização das TICs.
Os modelos curriculares precisam se mostrar centrados na formação de
professores em consonância com Tardif (2002), priorizando a integração pedagógica
das TICs às atividades colaborativas entre docentes e discentes. Uma abordagem
educacional conduzida nesses moldes requer dos professores apropriação das diversas
tecnologias disponíveis. A integração no uso de computadores, ambientes virtuais,
dispositivos móveis e redes sociais às atividades pedagógicas podem contribuir para
estimular, potencializar e favorecer o desenvolvimento da aprendizagem situada e
significativa quando articulados às atividades colaborativas entre professores e alunos,
com destaque para a ação do aprender juntos de acordo com Almeida e Valente (2011).
Segundo Coutinho (2013), para a integração exitosa das TICs em sala de aula,
no tocante às atividades vinculadas às práticas pedagógicas, no aspecto da construção de
conhecimento dos alunos, o professor atua como mediador e necessita estar previamente
apropriado de saberes pedagógicos e tecnológicos relacionados ao pleno domínio
teórico-metodológico de teorias de aprendizagem e articulado ao uso pedagógico das
TICs seguindo a lógica de Almeida e Valente (2011), Ribeiro (2016) e Sousa (2015).
Os recursos inteligentes de sociabilidade e interatividade da Web 2.0, e demais
dispositivos digitais, cada vez mais possibilitam ao co-aprendiz se tornar um ser mais
reflexivo, colaborativo, criativo e autônomo, destacando-se o favorecimento da
aprendizagem significativa, colaborativa e assíncrona, em que os alunos exercem a
prática colaborativa da ressignificação de variados conceitos. Na ótica da teoria da
prática social estabelecida por Lave (2015) a abordagem referente às questões da
aprendizagem se situa numa perspectiva de construção cultural em que “a cultura
produz aprendizagem, mas aprender também produz cultura”. Desse modo, aprender na
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prática significa fazer o que se sabe e o que não se sabe, simultaneamente. A relação em
si, múltipla e contraditória, é a própria aprendizagem na/como prática.
Para o autor, a aprendizagem se opera na prática e é uma questão inerente à toda
atividade situada nas relações entre as pessoas em seus contextos socioculturais,
políticos, econômicos e educacionais visto que é nos contextos práticos que as
aprendizagens se modificam, ampliando-se em múltiplas construções. Na figura dos
aprendizes em ambientes favoráveis às descobertas, é possível também oportunizar
envolvimento prático, reflexões balizadas em concepções teóricas, acerca de suas
aprendizagens. Aprendizagem situada se apresenta, portanto, como uma forma de
metodologia ativa. As metodologias ativas têm sido pensadas numa perspectiva
motivacional, de modo a ajudar professores e estudantes na resolução de problemas em
ambientes educacionais como tratou Berbel (2011). Este tema será mais bem detalhado
na próxima seção.

3. Metodologias Ativas e Inovação em Tecnologias Educacionais
As tecnologias digitais incorporadas às práticas sociais implicam em mudanças quanto
aos hábitos de leitura e compreensão da realidade. Portanto, cabe-nos neste contexto
questionar como é possível a construção de saberes em uma sociedade midiatizada em
que os indivíduos precisam lidar com um grande volume de informações. Em quais
aspectos isso transforma a compreensão da realidade pelos indivíduos? A realidade se
apresenta como um campo fértil para explorar novos meios de interação, assim como,
desenvolver projetos voltados para a superação do modelo educacional vigente, restrito
às salas de aula convencionais, onde se predomina o domínio técnico em detrimento da
ação transformadora.
Com o advento da internet, passamos a viver numa estrutura de organização
espaço-temporal muito mais complexa, que nos oferece possibilidades de produzir
novos modelos educacionais. As práticas pedagógicas podem se orientar por
metodologias descentralizadoras e democráticas, buscando oportunidades pelas vias
coletivas de participação e coprodução, culturalmente dimensionadas nas realidades
locais em simultâneo com redes educativas dialógicas globais. Inverter a lógica
hierárquica de organização social, para uma lógica democrática requer espaços
democráticos produzidos por subjetividades conectadas, heterogeneidade de ideias e
múltiplas territorialidades. A produção, organização e compartilhamento de conteúdos
multimídia constituem poderosas ações de formação que ultrapassam as fronteiras
espaciais e temporais das instituições de ensino.
Nesse sentido, parece-nos coerente a construção de ambientes de aprendizagem
que possibilitem práticas educativas integrativas, difusas e em rede, no intuito de
desenvolver um trabalho colaborativo. Por conseguinte, propõe-se às instituições
educacionais a superação das fronteiras que separam a sala de aula comum dos
laboratórios de informática. Novas salas de aulas dinamizadas por diversificadas formas
de ensino e aprendizagem, onde se possa desenvolver práticas educativas com diferentes
arranjos espaciais e temporais e metodologias ativas, com estações digitais para
trabalhos com projetos, pesquisas, situações-problemas a serem resolvidas pelos alunos
a partir de roteiros ou missões, à exemplo da gamificação, num movimento participativo
e colaborativo com recursos tecnológicos acessíveis.
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As salas de aula devem buscar mudanças em sua infraestrutura (Figura 1),
tornando-se multifuncionais com acesso wi-fi; alternar entre tarefas individuais,
buscando a personalização; e coletivas, incentivando o trabalho colaborativo. Os
computadores podem ser utilizados conjuntamente em processos de aprendizagem
baseada em projetos/problemas (Project/Problem Based Learning - PBL),
aprendizagem por pares (Peer Instruction), aprendizagem baseada em tempos (Teambased Learning - TBL), estudo de caso (Study Case), escrita por meio de disciplinas
(Writing Across the Curriculum - WAC). Os materiais didáticos não se limitam aos
livros impressos, mas podem ser disponibilizados em plataformas online, blogs,
repositórios e outros espaços na internet.

Figura 1. Representação de uma sala de aula equipada com tecnologias
Fonte: Produzida pelos autores

As metodologias ativas constituem novas formas de pensar a relação entre
professor e aluno, assim como, aluno e material didático. Conforme mencionado, a
confluência de áreas do conhecimento para pensar o impacto e o uso das TIC na
educação, resgatou abordagens teórico-metodológicas já consolidadas em outros
contextos históricos. No entanto, as novas possibilidades tecnológicas acabaram
exigindo uma releitura de algumas teorias e metodologias educacionais, buscando
ajustá-las às dinâmicas delineadas pelos suportes digitais.
Desse modo, os tempos e espaços de aprendizagem deixam de ser
exclusivamente síncronos e físicos, e passam a se mesclar com os tempos assíncronos e
espaços virtuais. O desenvolvimento de metodologias ativas no chão da escola prioriza
o envolvimento maior do aluno, por exemplo, com o ensino baseado em projetos de
forma mais interdisciplinar conforme tratado por Morán (2015), recorrendo ao
redesenho dos espaços físicos e ao design participativo na produção de materiais
didáticos. São propostas como essas que tornam uma experiência educacional mais
inovadora com foco nas ações discentes. As teorias e metodologias precisam
acompanhar o atual contexto sócio-tecnológico. Quanto mais aprendemos centrados em
problemas reais, tornamo-nos capazes de agir e transformar o mundo a nossa volta.
As instituições educacionais precisam repensar as formas de ensinar e aprender,
de conceber os materiais didáticos, de realizar avaliações. O ensino encontra assento no

144

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

modelo híbrido e na sala de aula invertida ou Flipped Classroom (MORÁN, 2015), pois
oferece diferentes configurações espaciais e temporais ao aluno, levando em conta os
diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Esta por sua vez, baseia-se nos dispositivos
móveis, ampliando as oportunidades de acessar a informação e produzir conhecimento.
Denominada por Santaella (2013) de “Aprendizagem Ubíqua”, representa a criação de
estratégias de integração dos diferentes tipos de leitores que a mesma pesquisadora
nomeia de: contemplativo, movente, imersivo e ubíquo. A autora se refere às diferentes
linguagens midiáticas presentes na atualidade, que culminam na diversificação das
formas de representar e ler a informação, o que demanda não a substituição, mas a
integração dos variados modelos perceptivo-cognitivos. Vivemos hoje numa espécie de
ecossistema comunicativo (SHAUN, 2002), onde coexistem maneiras diversas de
representação, significação e compreensão da realidade, ou seja, diferentes modos de
‘navegar pelo mundo’.

4. Práticas Educativas Dialógicas como Inovação Pedagógica
Os fenômenos educacionais contemporâneos se caracterizam por situações peculiares
observadas nas interpelações entre os sujeitos da aprendizagem com relação ao acesso à
informação e produção do conhecimento. Nos mais variados espaços é notória a
presença de recursos tecnológicos mediando às motivações pessoais e coletivas para a
busca na construção de saberes diversos. O sistema educacional se vê diante da
necessidade de apropriação e utilização das TICs, atualmente desenvolvidas no suporte
digital.
Para promover o uso pedagógico dos recursos digitais, devem ser considerados
os contínuos avanços das TICs, particularmente os vinculados ao desenvolvimento de
softwares educativos, articulados aos pressupostos da aprendizagem significativa
(RIBEIRO; VALENTE, 2015). Uma das grandes contribuições derivada da teoria
ausubeliana, no intuito de facilitar o desenvolvimento da aprendizagem são os softwares
de mapeamento conceitual, destacando-se o software educativo gratuito de mapeamento
cognitivo conceitual denominado Cmaptools (Figura 2), cujo uso se faz massivamente
presente em todos os continentes (OKADA, 2008).

Figura 2. Tela de acesso ao Software Cmaptools e Mapa conceitual produzido a partir do
software. Fonte: Sousa [2015 p. 111].

A dinâmica da aprendizagem situada partindo da utilização das TICs, também se
mostra possível fazendo uso de Recursos Educacionais Abertos (REA) através das redes
sociais no fenômeno da cibercultura (LÉVY, 1999; SANTOS, 2011). Nesse sentido, o
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diálogo entre professores e estudantes flui no movimento de co-participação. Essa ação
demanda mudanças nos papéis de distribuidores e receptores do conhecimento
(OKADA, 2013), tendo em vista que co-aprender é uma ação possível aos partícipes do
processo educativo nos ambientes de aprendizagem, a esse despeito todos podem
exercer função de co-aprendizes nas práticas educativas através de um viés dialógico.
Do ponto de vista da pesquisa em ambiente de aprendizagem, o professor pode
se abrir no sentido de oportunizar aos alunos, a chance de se mostrarem como
pesquisadores, criando oportunidades para a co-investigação, facilitando assim
convergências entre diferentes linguagem em ambientes sociais e virtuais, construção de
significados, conhecimentos e saberes em conjunto, disponíveis aos grupos na interação
dialógica que a colaboração pode favorecer (OKADA; MEISTER; BARROS, 2013).
Os alunos podem enquanto co-aprendizes e co-investigadores não apenas
interferirem nas suas próprias aprendizagens, ou mesmo reproduzir metodologia, mas
formarem redes de pesquisa com comunidades e grupos diversos nos espaços viáveis da
web 2.0, contribuírem com a construção de modelos avaliativos capazes de reconhecer
as complexas aprendizagens produzidas a partir de metodologias ativas aplicadas nas
práticas educativas dialógicas.

5. Considerações Finais (O inacabado)
Os ambientes de aprendizagem contemporâneos se encontram em espaços (físicos e
virtuais) e tempos (síncronos e assíncronos) diversos, embora alguns profissionais da
educação não reconheçam ou ainda não compreendam a dinâmica de funcionamento das
relações que se desenvolvem numa educação em rede. As instituições de ensino têm
quebrado paradigmas de maneira muito incipiente. As mudanças que precisam ocorrer
para que se efetive uma educação inovadora devem seguir na direção da personalização,
colaboração e autonomia dos sujeitos. A superação de práticas educativas conservadoras
e tradicionais se dá pelo empoderamento dos alunos para o uso crítico-reflexivo do
aparato tecnológico.
Por parte dos professores, os ajustes necessários devem ser profundos, porque
passam pela compreensão de que o aluno é o foco e, portanto, não deve ser passivo no
processo de aprendizagem e, para isso, o professor precisa ser um orientador, um
mediador. Como não existem fórmulas ou frameworks que deem conta dos diferentes
contextos socioculturais, políticos e econômicos, resta ao professor um percurso
formativo contínuo e dialético, ou seja, o professor indissociável do pesquisador. O
docente não pode perder de vista seu principal papel, o de promover a aprendizagem
num estilo de comunicação dialógica (FREIRE, 1983). A cultura digital se apresenta
como um novo modo de ser/estar, um tipo de compreensão do mundo; a educação,
portanto, precisa se reinventar, visando a produção, contextualização e atualização do
conhecimento. Nesse fluxo de informações, é preciso transformar e inovar as práticas
educativas, entre processos interativos contínuos e inacabados.
A promoção de inovações em tecnologias educacionais depende da forma como
os profissionais da educação usufruem do avanço tecnocientífico e orientam as
abordagens teórico-metodológicas para o uso das tecnologias, se apropriando crítica e
didaticamente dos recursos digitais, desenvolvendo competências para a construção de
uma educação no/para o século XXI. Inovar pedagogicamente é uma premissa para
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inovar tecnologicamente. Por isso, o necessário dimensionamento do acesso às TICs
para favorecer a melhoria da aprendizagem e formação do pensamento crítico dos
alunos a partir da ótica das práticas educativas dialógicas, apresenta-se como o eixo
central para a ação pedagógica em ambientes equipados com tecnologias.

Referências
Almeida, M. E. B. e Valente, J. A. (2011) “Tecnologias e currículo: trajetórias
convergentes ou divergentes?”, São Paulo, Paulus.
Ausubel, D. P. (1968) “Educational psychology: a cognitive view”, New York: Holt,
Rinehart and Winston.
Berbel, N. A. N. (2011) “As metodologias ativas e a promoção da autonomia de
estudantes”, Semina, Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n.1, p.25-40.
Coutinho, C. P. (2013) “Análise de conteúdo da comunicação assíncrona: considerações
metodológicas e recomendações práticas”, Educação, Formação e Tecnologias,
Monte de Caparica, v. 6, n. 1, p. 21-34.
Fernandes, D. (2013) “Avaliação em educação: uma discussão de algumas questões
críticas e desafios a enfrentar nos próximos anos”, Ensaio, Avaliação de Políticas
Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 21, n. 78, p. 11-34.
Freire, P. (1983) “Extensão ou comunicação?”, tradução de Rosisca Darcy de Oliveira,
7ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 93 p.
Lave, J. (2015) “Aprendizagem como/na prática”, Horizontes Antropológicos, Porto
Alegre, v. 21, n. 44, p. 37-47.
Lévy, P. (2004) “A ideografia dinâmica: rumo a uma imaginação artificial?”, São Paulo,
Loyola.
Lévy, P. (1999) “Cibercultura”, Tradução de Carlos Irineu da Costa, São Paulo, Editora
34, 264 p.
Lucas, M. R. (2012) “Contributo das ferramentas da web social para a construção de
conhecimento”. 220 f. Tese (Doutorado em Multimédia em Educação) –
Departamento de Educação, Universidade de Aveiro, Aveiro.
Martins, C. A.; Santana, J. R.; Fialho, L. M. F. (2014) “Práticas Educativas Digitais:
uma história, uma perspectiva”, Fortaleza, Edições UFC, 211p.
Moraes, M. C. (2004) “Pensamento eco-sistêmico: educação, aprendizagem e cidadania
no século XXI”, Petrópolis, Vozes.
Morán, J. (2015) “Mudando a educação com metodologias ativas”, In: SOUZA, C. A.
de; MORALES, O. E. T. (Orgs.). Convergências midiáticas, educação e cidadania:
aproximações jovens, Ponta Grossa, PR, Foca Foto-PROEX/UEPG, p.15-33.
Morin, E. (2007) “Introdução ao pensamento complexo”, 3. ed. Porto Alegre, Sulina.
Okada, A. L. P. (2011) “Colearn 2.0: coaprendizagem via comunidades abertas de
pesquisa, práticas e recursos educacionais”, E-curriculum, São Paulo, v. 7, n.1.

147

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

Okada, A. L. P. (Org.) (2013 ) “Recursos educacionais abertos & redes sociais”, São
Luís, UEMA.
Okada, A. L. P.; Meister, I.; Barros, D. M. V. (2013) “Refletindo sobre avaliação na era
da co-aprendizagem e co-investigação”, In: Livro de resumos da CATES 2013 - 1ͣ
Conferência Internacional Avaliação e Tecnologias no Ensino Superior.
Pereira, A. K. N. (2002) “As novas tecnologias e a aprendizagem”, Revista Psicologia
Escolar e Educacional, Campinas, v. 6, n. 1, p. 83-84.
Ribeiro, J. W.; Sousa, M. I. P.; Costa, M. J. N.; Silva, R. D. S.; Góes, U. T. T. A. (2016)
“Necessidade de integração entre o desenvolvimento da aprendizagem significativa
assíncrona e a avaliação”, In: Santana, J. R.; Brandenburg, C.; Mota, B. G. N. et al
(Org.). Educação e métodos digitais: uma abordagem em ensino contemporâneo em
pesquisa, Fortaleza, Eduece, Imprece, p. 78-99.
Ribeiro, J. W.; Valente, J. A. ((2015) “Formação de professor: TDIC como ferramenta
para promover formação a distância e integrar práticas no laboratório de
experimentação científica” In: Valente, J. A.; Almeida, M. E. B. (Org.), Uso do
CHIC na formação de educadores: à guisa de apresentação dos fundamentos e das
pesquisas em foco, Rio de Janeiro, Letra Capital.
Santaella, L. (2013) “Leitor prossumidor: desafios da ubiquidade para a educação”,
Revista Ensino Superior Unicamp, n.9, abr, p.19-28.
Santos, E. (2011) “Cibercultura: o que muda na educação?”, In: Salto para o futuro. Ano
XXI Boletim 03 - Abril.
Shaun, A. (2002) “Educomunicação: reflexões e princípios”, Rio de Janeiro, Mauad,
128 p.
Sousa, M. I. P. (2015) “Transdisciplinaridade e inter-relações entre avaliação e
desenvolvimento da aprendizagem assíncrona através de narrativas de cursistas
universitários em fóruns de discussão”. 2015. Tese (Doutorado em Educação) –
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza.
Sousa, S. Z. L. (1991) “Revisando a teoria da avaliação da aprendizagem”, In: SOUSA,
C. P. (Org.), Avaliação do rendimento escolar, Campinas: Papirus, p. 27-49.
Tardif, M. (2002) “Saberes docentes e formação profissional”, Petrópolis, Vozes.

148

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

O Papel do Design Instrucional na Construção de um Curso
Online Massivo Aberto: Relato de Experiência
Cleonice da Luz dos Santos, Etiene Caroline Farias de Mello, Clodis Boscarioli
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino – (PPGEn) – Nível Mestrado –
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
Caixa Postal 961 – 85.870-650 – Foz do Iguaçu – PR – Brasil
cleoluzz@hotmail.com, eti_mello@hotmail.com, boscarioli@gmail.com

Abstract. This paper aims to report an experience of building a Massive Open
Online Course, in the form of Distance Education, using the Moodle platform
using of theoretical Instructional Design assumptions in the creation of a
Continuing education for English Language teachers. From this experience it
was possible to note the importance of the role of Instructional Design in the
construction of an online course, which provides a more systemic view on the
steps that must be followed during the elaboration process, as well as the
reflection of the effectiveness of the learning process during the course.
Resumo. Este artigo tem como objetivo relatar a experiência de construção de
um Curso Aberto Massivo Online, na modalidade de Educação a Distância,
utilizando a plataforma Moodle e pressupostos teóricos de Design Instrucional
na criação de um curso de formação continuada de professores de Língua
Inglesa. A partir desta experiência, foi possível notar a importância do papel
do Design Instrucional na construção de um curso online, o qual proporciona
uma visão mais sistêmica quanto aos passos que devem ser seguidos durante o
processo de elaboração, bem como a reflexão da efetividade da aprendizagem
do aluno durante a realização do curso.

1. Introdução
O mundo virtual traz novas perspectivas e abordagens ao ensino, possibilitando que o
conhecimento seja disponibilizado de diversas formas e plataformas, atingindo um maior
número de pessoas e se adaptando aos estilos e necessidades de aprendizagem individuais.
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) ampliaram o
acesso ao conhecimento formal e informal, possibilitando a participação por meio da
modalidade de Educação a Distância (EaD), despertando a atenção das instituições de
ensino superior, que a tem utilizado para expandir a forma de ensinar e,
consequentemente, atrair um público maior.
Sob esta perspectiva, foi proposta a criação de um Curso Aberto Massivo Online
(MOOC) na plataforma Moodle para a formação continuada de professores. Este artigo
traz um relato de experiência de como foi o planejamento, criação e implementação do
curso, assim como conceitos e considerações sobre cursos online massivos abertos e
alguns pressupostos de Design Instrucional (DI), formação continuada de professores
através da modalidade EaD.
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O curso elaborado teve como objetivo o uso das TDIC no ensino da Língua
Inglesa, apresentando sugestões à aplicação destas ferramentas na prática pedagógica. Um
teste piloto de avaliação foi realizado com três professores que fizeram apontamentos sobre
suas primeiras impressões sobre o curso, bem como sugestões de melhorias.
Este documento está organizado com segue: A Seção 2 introduz MOOC como
recurso à formação continuada de professores na modalidade a distância. O uso de Design
Instrucional na construção de um curso EaD é abordado na Seção 3. A Seção 4 traz o
relato de experiência na construção de um curso online a partir dos pressupostos do DI.
A Seção 5 apresenta conclusões e perspectivas do trabalho.

2. MOOC e a formação continuada de professores
A evolução da internet, Web 2.0 promoveu mudanças na forma de aprender e ensinar,
pois o conhecimento e a informação não se adquirem em um único espaço, na escola, e o
professor não é o único detentor deste conhecimento, tal que o aluno deixa de ser mero
receptor e assume o papel de colaborador em sua aprendizagem.
Para Pretto (2010), essa interação proporciona trocas entre produtos culturais,
abrindo um leque de possibilidades de novos conhecimentos, produtos e culturas. Estes
novos recursos educacionais, licenciados de maneira aberta, poderão ser compartilhados,
reutilizados e adaptados pelo usuário a partir de diferentes contextos e culturas.
Nessa perspectiva, o Massive Open Online Course (Cursos Abertos Massivos
Online, MOOC) é uma modalidade de curso virtual, gratuita e aberta que tem como
característica fundamental a oferta de cursos para um número ilimitado de alunos que se
organizam de acordo com seus objetivos e interesses.
O termo foi instituído em 2008 por George Siemens e Stephen Downes, após a
experiência de ofertar o curso “Connectivism and Connective Knowledge” no formato
online, aberto e gratuito, despertando a reflexão de pesquisadores quanto à relevância de
um grande número de pessoas, em diferentes espaços, discutir sobre o mesmo tema
[MCAULEY et al., 2010].
Para fundamentar o desenvolvimento do MOOC, Siemens (2004) propõe a teoria
do Conectivismo que enfatiza as tecnologias digitais como fontes de oportunidades para
a aprendizagem e o compartilhamento de informações, pois integra a conectividade das
redes sociais, e o comprometimento de especialista na apresentação dos conteúdos a
serem ofertados. Os MOOC nessa perspectiva podem também ser chamados de cMOOC.
A natureza autodefinida do MOOC permite a articulação da diversidade de
conhecimento no grupo de alunos, destacando e valorizando suas ideias em discussões de
temas relevantes para o ensino, bem como na avaliação de seus pares, resultando em
variedades de conteúdos digitais.
O xMOOC é uma variação de curso massivo online, pois sua estrutura está
centralizada nos conteúdos oferecidos, porém “ambos partilham muitas características,
como uso de recursos multimídia, número massivo de participantes e conteúdos divididos
em semanas.” [Gonçalves et al., 2015].
O Quadro 1 traz uma comparação realizada por [Gonçalves, 2013] entre cMOOC
e xMOOC apontando diferenças na autonomia do aluno, conteúdo e papel do professor.
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Quadro 1. Comparação entre o cMOOC e xMOOC Fonte: [Gonçalves, 2013]

Por ser um curso aberto os conteúdos poderão ser reformulados, adaptados e
compartilhados em redes sociais (Blogs, Twitter, posts, fóruns) dentre outros espaços
virtuais, pois se trata de um trabalho colaborativo, com interesses comuns entre os
participantes, os quais definem suas necessidades de aprendizagem, conhecimentos
prévios e comprometimento com a qualidade na educação.
Contudo o professor precisa estar preparado para acompanhar as mudanças que
vêm ocorrendo aceleradamente, quanto o acesso ao conhecimento em rede, “As
instituições educacionais e a comunidade devem ser o foco da formação continuada e os
professores, os sujeitos ativos e protagonistas da mesma.” [IMBERNÓN, 2010, p. 48.].
Este espaço de formação deverá otimizar a criatividade, estimular a produtividade e
assegurar reflexões sobre a prática pedagógica.
Sendo assim, a formação continuada na modalidade EaD, através do MOOC,
torna-se uma estratégia para a efetivação de um ensino de qualidade, pois o professor
poderá participar de cursos oferecidos por universidades e instituições conceituadas,
geograficamente não acessíveis a ele. Como também, participar ativamente na elaboração
crítica e criativa de recursos educacionais abertos, reformulando, sintetizando e
manipulando o conhecimento existente em novos projetos e aplicações, tendo em
consideração o público-alvo, seu contexto cultural e objetivos a serem atingidos. Com
isso o MOOC garante uma possibilidade de formação continuada deste profissional, pois
permite a troca de experiência entre os participantes, aquisição de novas competências e
habilidades e a inovação de práticas pedagógicas.

3. Design Instrucional na construção de um curso EaD
A Educação a Distância é uma modalidade de ensino e aprendizagem, síncrona (tempo
real) ou assíncrona (não é em tempo real), mediada pela tecnologia digital com conexão
em rede, a qual pode ser totalmente à distância ou também mista (convergência do ensino
presencial e a distância). Essa modalidade tem tomado um espaço cada vez maior na hora
de buscar formação inicial ou continuada, esse aumento se deve pelas variedades
pedagógicas desse método, pela democratização do acesso ao conhecimento e por fatores
políticos, sociais e econômicos [MIL, 2009].
A busca por um ensino mais flexível e personalizado se tornou comum e tem
atraído muitas instituições, públicas e privadas, de prestígio que estão investindo e
implementado a modalidade EaD, o que era “antes vista como uma modalidade
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secundária ou especial para situações específicas destaca-se hoje como um caminho
estratégico para mudanças profundas na educação” [MORAN, 2013, p. 6], isso se deve
também à expansão tecnológica que tem atraído um público maior para frente dos
computadores, além de ser uma modalidade de ensino que combina comodidade e tempo,
pois é o aluno que escolhe onde e quando estudar.
Ainda existem alguns desafios e barreiras que precisam ser superados na
modalidade EaD, segundo Anuário Estatístico de EaD de 2015 e 2016 que indicou
desafios encontrados pelas instituições formadoras, como investimento em inovações e
infraestrutura; maior acesso aos alunos que não podem frequentar o ensino presencial, o
que enfatiza a relevância social da modalidade a distância; inovação nos processos
administrativos; uma legislação mais flexível, pois a mesma tende a ser um empecilho
para o investimento e para a inovação tecnológica; a crença de que o ensino presencial
tem uma qualidade superior à da EaD e, por fim, um acordo sindical que proteja os
profissionais da área.
Mesmo com estes obstáculos a modalidade EaD está transformando o modo de
ensinar e aprender, especialmente o presencial que tem adotado o uso de metodologias
semipresenciais e reorganizando os espaços e os tempos, as mídias, as linguagens e os
processos [MORAN, 2013], o que torna o ensino bem mais flexível e personalizado.
A Educação à Distância foi marcada por três eras de desenvolvimento
educacional, social e psicológico, e para cada período foi criado um modelo pedagógico:
cognitivista-behaviorista: as noções de aprendizagem são geralmente
definidas como mudanças em comportamentos que se adquirem como
resposta de um indivíduo a estímulos; construtivista: enfatizam a
importância de o conhecimento ter significado individual e
conectivista: a aprendizagem é o processo de construir redes de
informação, contatos e recursos que são aplicados a problemas reais
[ANDERSON, DRON e MATTAR, 2012].

Essas teorias mostram que a aprendizagem não é algo linear e que as TDIC exigem
novos modelos pedagógicos, pois os tradicionais não são suficientes para atender essa
nova demanda de educação online. Sendo assim, são necessárias “novas estratégias
pedagógicas para dar conta da interação, comunicação e produção de conteúdo
colaborativo em ambientes virtuais” [MATTAR, 2013, p. 1], isso não quer dizer que se
deva adotar somente novos modelos pedagógicos em detrimento dos antigos, pois ambos
podem ser combinados de forma a contribuir na construção do conhecimento.
Neste sentido, atender uma educação de qualidade através do EaD, implica buscar
novas perspectivas que atendam as demandas do século XXI, por isso, o DI tem um papel
importante neste novo contexto, pois é um processo de identificação, desenho,
desenvolvimento, implementação e avaliação de um problema educacional específico
[FILATRO, 2008], desse modo, contribui na sistematização e elaboração de modelos
pedagógicos que promovam uma aprendizagem efetiva.
Segundo Filatro e Cairo (2015, p.145) “enquanto as teorias de aprendizagem
descrevem de forma genérica como as pessoas aprendem, as teorias do Design
Instrucional prescrevem como assegurar que as pessoas aprendam em situações
especificas”, portanto, ao desenvolver um curso EaD que possibilite o aluno a interagir
de forma eficiente no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) é necessário
utilizar os princípios do DI.
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A organização e planejamento educacional são fatores importantes na modalidade
EaD, por isso a utilização das teorias de DI, pois “se dedicam a planejar, preparar,
projetar, produzir e publicar textos, imagens, gráficos, sons e movimentos, simulações,
atividades e tarefas ancorados em suportes virtuais”, além de colaborar na organização e
planejamento na elaboração de estratégias, métodos, sistemas de avaliação e de materiais
instrucionais [FILATRO, 2007], sempre levando em conta as necessidades do aluno e os
objetivos da aprendizagem.
Desse modo, para a construção do curso online em questão seguiu-se os passos de
produção de conteúdos educacionais de DI descritos por Filatro e Cairo (2015) em:
análise contextual, planejamento educacional, roteirização, produção de objetos de
autoria e de mídias e sistemas de avaliação, esses modelos serviram para auxiliar e
facilitar o processo de elaboração do curso.
Dentro da análise contextual e do planejamento educacional os critérios das
teorias de DI sugeridos para análise e design do curso são: a caracterização do públicoalvo, foco nos estilos de aprendizagem, aspectos motivacionais; por segundo situar os
conteúdos dentro de um meta-modelo pedagógico, direcionado a interação das pessoas
com os conteúdos e ferramentas, além da previsão das necessidades e racionalização de
materiais e dos recursos (humanos) disponíveis, pensando também nos objetivos a serem
alcançados [FILATRO e CAIRO, 2015].

4. Relato de experiência
O curso “O Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino da Língua
Inglesa” foi criado no contexto de formação continuada de professores de Inglês na
modalidade EaD, na plataforma Moodle, visto que a área carece de incentivo e
aperfeiçoamento no desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas ao uso de
tecnologias na sala de aula de forma específica.
O desenvolvimento do curso tem como objetivo oferecer subsídios teóricometodológico-práticos aos professores para que possam compreender o potencial de
recursos das TDIC no ensino de Inglês, além de proporcionar a oportunidade de planejar
e vivenciar estratégias de ensino e aprendizagem utilizando-se de recursos tecnológicos
em sua prática pedagógica.
Para o planejamento do curso foi levado em conta: as necessidades de
aprendizagem do público-alvo, transformando-as em tópicos de conteúdos que pudesse
desenvolver competências para inserir a TDIC no ensino de Inglês; os estilos de
aprendizagem, com o propósito de personalizar a experiência educacional e considerar as
diferenças individuais de aprendizagem; a seleção das mídias e tecnologias, que buscou
variar os recursos para propiciar uma maior interação e motivação na realização das
tarefas e, por fim, os objetos de aprendizagem, que foram desenvolvidos com o intuito de
personalizar o curso e diversificar as ferramentas utilizadas pelo professor.
Para o planejamento inicial e design do curso, primeiramente foi elaborada uma
Matriz de DI, esta norteou a construção, descrevendo as etapas do planejamento,
contextualizando o conteúdo com a prática aplicada na elaboração e organização do
mesmo. A Matriz abordou todos os componentes que constituem o meta-modelo, sendo
eles: unidade de estudo, objetivo, papéis, duração, conteúdo, ferramenta e avaliação,
conforme descritos por Filatro (2008).
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A partir disso, foram criados e organizados os conteúdos, as atividades, o tempo
de duração de cada módulo, os recursos que seriam utilizados, enfim, todos os
componentes necessários à criação de um curso.
Para compor a apresentação inicial (Figura 1) utilizou-se uma imagem que
despertasse o interesse do aluno, bem como representasse o tema do curso contendo as
diversas ferramentas digitais, como Facebook, Twitter, Busuu, Voki, Storytelling,
MovieMaker, FreeMind que poderão ser utilizadas em sala de aula.
Os recursos visuais são importantes na construção de um curso online, pois são os
primeiros elementos a chamar a atenção, ou seja, são percebidos rapidamente e lembrados
com mais facilidade. Também podem ser utilizados como recursos motivacionais, sendo
propício para transmitir emoções e despertar o interesse pelo tema em questão. Porém, a
aplicação em excesso compromete a qualidade da interface, pois poderá se tornar uma
distração para o aluno, ofuscando o objetivo do conteúdo trabalhado.

Figura 1. Interface inicial do Curso

Passou-se então às fases de elaboração e criação, que compreendem na elaboração
e criação dos objetos de aprendizagem (autoria), roteirização, e produção das mídias, que
evidencia a criação propriamente dita. Para a composição destes materiais buscou-se
selecionar uma variedade de mídias e tecnologias como hipertexto, páginas web, texto
em PDF, tutoriais multimídia, ilustrações, infográficos, vídeos, slides e mapa conceitual.
Hipertextos foram utilizados na elaboração dos conteúdos educacionais com o
propósito de expandir o acesso a novas fontes de conteúdo por meio de links, hiperlinks,
vídeos e infográficos, proporcionando ao cursista uma visão mais ampla do conteúdo,
visto que “não é apenas o conteúdo que ensina, mas o modo como esses conteúdos se
relacionam e como podemos criar relações e explorá-los” [CAROLEI, 2013, p. 205].
Os conteúdos abordados foram divididos em sete módulos: Ambientação Virtual;
Tecnologia e o Ensino da Língua Inglesa; O Papel do Professor na Era Digital; Recursos
Tecnológicos no Ensino de Inglês; Modernização no Ensino Público: realidade versus
expectativas e Tecnologia na Prática Pedagógica. Os módulos proporcionam o acesso a
diferentes experiências quanto utilização e elaboração de objetos de aprendizagem,
desenvolvendo assim uma compreensão de como integrar os recursos tecnológicos no
ensino da Língua Inglesa.
No Quadro 2 pode-se perceber quanto aos objetivos a serem alcançados durante a
realização de cada módulo, preocupou-se contemplar temas relevantes e situações de
reflexão do ensino da Língua Inglesa.
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QUADRO 2. Apresentação dos Módulos e seus Objetivos
Fonte: (Elaborada pelos autores)

MÓDULOS
Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

MóduloVII

UNIDADES

OBJETIVOS

Possibilitar a familiaridade com o ambiente
Ambientação virtual AVEA e participação do Fórum de
apresentação.
Tecnologia e o
Abordar breve histórico das tecnologias no
Ensino da Língua
ensino de línguas, bem como a perspectiva
Inglesa
do ensino no século XXI.
O Papel do professor Apresentar a redefinição do papel do
de Inglês na Era
professor na atualidade e as características
digital
necessárias para lecionar na Era Digital.
Destacar as ferramentas tecnológicas que
podem ser utilizadas no ensino da Língua
Letramento Digital e Inglesa, a discussão uso dos diversos
Tecnofobia
gêneros digitais na escola visando à
formação letrada digital do professor e do
aluno, evitando assim a tecnofobia.
Apresentar as tecnologias como recurso,
Recursos
método e técnicas para o ensino de Inglês e
Tecnológicos no
possibilita a criação de um objeto de
Ensino de Inglês
aprendizagem.
Promover um debate sobre a modernização
Modernização no
e realidade das escolas públicas brasileiras,
Ensino Público:
como também permite desenvolver o
Realidade versus
pensamento crítico quanto ao uso de
expectativas
tecnologias.
Propiciar a prática dos conteúdos estudados
nos módulos anteriores, pois a aluno
elabora e aplica uma proposta didática,
Tecnologia na
abordando o uso de tecnologia no ensino de
Prática Pedagógica
Inglês. Também neste módulo é realizado a
avaliação do curso com intuito de
aperfeiçoado.

A sequência dos conteúdos permite ao cursista novas experiências com o uso de
TDIC, utilizando assim, diversos objetos de aprendizagem que, posteriormente, poderão
ser adaptados para sala de aula. O modelo de DI aplicado na apresentação dos conteúdos
foi o Design Instrucional Aberto “(...) é o modelo que mais se aproxima da natureza
flexível e dinâmica da aprendizagem, que privilegia a interação humana, mais que a
interação com conteúdo.” [FILATRO e CAIRO, 2015, p. 230].
Os conteúdos educacionais foram apresentados em diferentes formatos,
linguagens e mídias buscando diferentes meios de manter a atenção dos alunos, de forma
a ter na interface elementos e estratégias que atendam ao modelo ARCS (acrônimo para
Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação) apresentado em Filatro e Cairo (2015).
A etapa de elaboração e criação foi a que mais demandou tempo e dedicação, pois
se preocupou com a seleção, edição e revisão do conteúdo, buscando variar os objetos de
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aprendizagem para poder contemplar as individualidades de aprendizagem de cada aluno.
Na fase de formatação o foco voltou-se aos efeitos visuais, aos princípios da composição
visual da Gestalt e à usabilidade, para facilitar e viabilizar a interação do conteudista com
o conteúdo conforme orientado por Filatro e Cairo (2015).
Nesta etapa a disposição de conteúdos e das atividades requer maior atenção, pois
é necessário garantir uma interface de fácil e simples acesso, para que o aluno se sinta
confiante em navegar e realizar as atividades propostas. A apresentação das informações
necessita legibilidade, para contribuir com a leitura dos elementos dispostos na interface.

Figura 2. Interface de estruturação do curso

Pode-se observar na Figura 2 que os módulos seguem o mesmo padrão do início
ao término do curso, mantendo sua consistência nos comandos e localização, tornando a
interface previsível, como também os códigos utilizados são claros e significativos.
Quanto aos recursos gráficos, ressaltamos a sua importância na constituição do
curso, porém precisam ser utilizados com moderação para que não se torne uma distração,
aumentando a possibilidade de erro do cursista. Outro fator que demanda atenção ao se
referir a interface é a experiência do usuário, pois teremos, muitas vezes, diferentes níveis
de conhecimento de acesso ao Moodle, por isso se faz necessário uma interface inclusiva
favorecendo o rápido acesso às funções do curso.
O sistema de avaliação também é um ponto importante, pois é através desta que
será possível observar o aproveitamento e assimilação dos conteúdos, tendo como foco,
segundo Filatro e Cairo (2015), a compreensão, ou seja, a capacidade de aplicar o
conteúdo estudado em novas situações. Para isso utilizou-se diversos instrumentos
avaliativos como, por exemplo, os fóruns, questionário, relatório, resenha, objetos de
aprendizagem (mapa conceitual, vídeo, jornal informativo, história em quadrinho...) para
oportunizar aos cursistas uma metodologia de avaliação que assegure a aprendizagem. O
feedback estará presente com o objetivo de inferir, quando necessários, comentários e
direcionamentos pedagógicos.
Ao que se refere à avaliação do curso, foram utilizados alguns critérios de DI para
analisar a interface, a facilidade de acesso, os conteúdos e objetos de aprendizagem
produzidos, bem como a fidelidade proposta na matriz. Ao final das avaliações obteve-se
um feedback dos avaliadores com sugestões que contribuíram ao aperfeiçoamento e
refinamento do mesmo, além de ressaltarem positivamente a diversidade de ferramentas
utilizadas e dos objetos de aprendizagem produzidos, que despertaram o interesse em
realizar as atividades propostas no curso.
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Apesar das dificuldades encontradas neste percurso, procurou-se desenvolver um
curso que oportunizasse o contato com diferentes ferramentas tecnológicas que poderão
ser utilizadas na prática pedagógica e no ensino da Língua Inglesa.
Para implantar um curso EaD se faz necessário um planejamento minucioso das
etapas a serem percorridas, constatando a importância do papel do DI no desenvolvimento
do referido curso, pois somente com comprometimento e organização é possível produzir
um curso de qualidade, que atenda às necessidades de aprendizagem.

5. Considerações Finais
A modalidade EaD, juntamente com o MOOC, promove ambientes colaborativos de
aprendizagem, diminuindo a distância entre as pessoas e aumentando o compartilhamento
de informações e recursos educacionais. Mas para que isso seja possível o DI tem um
papel fundamental no desenvolvimento de um curso de qualidade, pois proporciona
noções de organização e planejamento, possibilitando uma visão mais ampla e sistemática
quanto às etapas e critérios que devem ser seguidos.
A Educação a Distância, juntamente com os cursos massivos online abertos,
possibilita um maior o acesso à formação inicial ou continuada, com isso, novas
perspectivas surgem, pois pela educação virtual é possível experimentar novos espaços e
tempos, oportunizando o compartilhamento de informação e a colaboração no processo
de ensino e aprendizagem.
Ao final, obteve-se um curso estruturado e interativo, podendo ser futuramente
aperfeiçoado e usado de forma massiva para a formação de professores da Língua Inglesa
para uso de tecnologias digitais como recursos pedagógicos. Esta experiência propiciou
novos conhecimentos em diversas áreas, principalmente no DI, pois se pode compreender
o papel do DI na elaboração de conteúdos, atividades, recursos educacionais, etc.
Conclui-se que os processos de DI são imprescindíveis, pois nos leva a refletir
quanto a efetividade dos modelos educacionais adotados, a qualidade dos materiais
elaborados, as falhas e os acertos durante o processo de criação e, principalmente, quanto
aos objetivos se realmente foram alcançados. Além de promover uma visão mais
sistêmica dos processos de criação de um curso online.
Como trabalhos futuros, a implantação efetiva do curso, seu refinamento e
inserção de novos conteúdos e objetos de aprendizagem são previstos, além da avaliação
dos alunos com relação aos aspectos de design e interação com o ambiente do curso.
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Abstract. This paper aims to infer if the use of information technology as a
form of teaching-learning complementation can influence and help in the
identification of basic geometric forms and a slight indication of primary
colors in early childhood education. A learning object was developed in game
form, applied and observed in the classes of the maternal and garden, in a
tablet. This article describes the phases of development together with the
interfaces and applied heuristics so that the resource is as suitable as possible
for students. At the end, in the results, an analysis is performed on the
application of the learning object in the groups of students and the conclusion
of the present research.
Resumo. Este trabalho visa inferir se a utilização de tecnologia da
informação como instrumento de apoio ao ensino-aprendizagem pode
influenciar e ajudar na identificação de formas geométricas básicas e ligeira
indicação das cores primárias na educação infantil. Foi proposto e
desenvolvido um jogo para tablet (objeto de aprendizagem), aplicado e
observado em turmas do maternal e jardim de infância. Neste artigo são
descritas as etapas da implementação, juntamente com a descrição das
interfaces a fim de identificar a adequação desta proposta, que como resutado
demonstrou que sim, é adequado para as crianças da turma do jardim de
infância, mostrando verbalmente que fixaram o conteúdo proposto.

1. Introdução
Atualmente, as crianças nascem, crescem, e ao seu redor, equipamentos eletrônicos
conectados à internet disponibilizam todo o tipo de interatividade. Desde muito novas
são instigadas a interagir, tanto da forma lúdica como tecnológica. Esta última, para
elas, é muito mais natural do que foi para seus pais. Segundo Dias apud Prensky (2015,
p. 6), nativo digital representa a geração de crianças nascidas a partir do século XXI que
possuem domínio nato e fazem uso da tecnologia digital com extrema facilidade.
Diferente dos imigrantes digitais, que de acordo com Pescador (2010, p. 3), são pessoas
que não necessariamente nasceram neste meio (da tecnologia), mas ao longo de sua vida
foram aprendendo formas de utilizar e interagir com ela.
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Os indivíduos atualmente estão inseridos em um meio em que a tecnologia se faz
presente das mais variadas formas no nosso cotidiano, principalmente como elemento
construtivo de nossas reflexões e atividades. Segundo Francisco (2015, p. 2), não seria
diferente com as crianças, onde muitas delas têm incluídas na sua rotina equipamentos
eletrônicos, principalmente o tablet, sendo cada vez mais comuns e presentes em quase
todos os ambientes que as crianças frequentam, como escola, casa de amigos, ou até
mesmo a sua residência. Sendo assim, a tecnologia impacta de forma direta na vida e
desenvolvimento da criança, desde muito cedo, como por exemplo, na educação infantil.
Considerando o contexto exposto acima, propõe-se a aplicação de uma
ferramenta como instrumento para verificar o conhecimento das crianças na faixa etária
de 2 a 4 anos, de uma escola particular de Educação Infantil, localizada na cidade de
Uruguaiana/RS, no que diz respeito à identificação de formas geométricas básicas e
cores primárias, através de um jogo executado no tablet.
A presente pesquisa terá como principal temática o processo de construção da
aprendizagem destas crianças, através do objeto de aprendizagem que neste caso será
em forma jogo para dispositivos móveis, estando este artigo estruturado da seguinte
forma: na seção 2, será apresentado o referencial teórico, juntamente com os trabalhos
correlatos; na seção 3 é descrita a metodologia do trabalho, contendo informações sobre
o desenvolvimento do objeto de aprendizagem; a implementação do objeto de
aprendizagem e experimentos são demonstrados na seção 4. Na seção 5, serão
discutidos os resultados observados e; por fim, na seção 6, serão apresentadas as
conclusões do estudo.

2. Referencial Teórico
É importante que os adultos saibam que durante uma brincadeira as crianças têm a
possibilidade de recriar e estabilizar aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do
conhecimento, sendo esta uma atividade espontânea, imaginativa e primordial para
oportunizar novas aprendizagens, de acordo com BRASIL - Volume 1 (1998, p. 28).
Nesta seção será abordado aspectos como: educação infantil e as brincadeiras;
tecnologias aplicadas à educação infantil; aspectos relacionados a aprendizagem das
crianças na faixa etária de 2 a 4 anos e apontadas pesquisas, como trabalhos correlatos,
no intuito de identificar as principais iniciativas nesta área de estudo.
2.1. Educação Infantil e as Brincadeiras
Quando se reflete superficialmente em brincadeiras, e no ato de brincar das crianças,
somos remetidos à atividade inata o qual elas estão acostumadas, pois já é de sua
natureza. Segundo Wajskop (1995, p. 63), estudos mostram que a valorização da
infância pode ter iniciado baseada em uma concepção idealista e protetora da criança.
Brinquedos eram utilizados na recreação, e a proposta era voltada para os sentidos das
crianças. Este autor aponta que ao longo do tempo, houve uma mudança na educação
que costumava ser de forma tradicionalista e verbal.
A Educação Infantil surgiu com uma proposta de educação diferenciada, focada
nas características das crianças de acordo com sua faixa etária, sendo esta voltada ao
sensorial, utilizando-se de jogos e materiais didáticos adequados ao período de
desenvolvimento da criança. Para chegar a este patamar, a Educação Infantil foi foco de
estudos e sofreu influência de diferentes estudiosos e seus respectivos pensamentos e
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filosofia. Podem ser citados alguns desses estudiosos conforme aponta Wajskop: Fröbel,
Maria Montessori e Décroly.
Por fim, diante de todos os argumentos, se infere que ―a brincadeira é uma
situação privilegiada de aprendizagem infantil‖ (Wajskop, 1995, p. 67). A autora
também fala que a brincadeira passou a ser considerada um espaço de experimentação e
estabilização de conhecimentos e afetos, por meio de interações entre crianças e adultos.
2.2. Tecnologias Aplicadas a Educação Infantil
Vive-se em uma sociedade contemporânea permeada pelas tecnologias e, com isso
temos acesso rápido a essas ferramentas utilizando-as com uma frequência cada vez
mais intensa. As escolas de educação infantil, bem como, as famílias precisam adaptarse e aprender a utilizar essas ferramentas tecnológicas que desde muito cedo as crianças
estão sendo estimuladas e expostas a elas cotidianamente.
Nesse intuito pensamos em uma proposta de jogo interativo criado com o
objetivo de servir como objeto de aprendizagem, do tipo m-learning, que, de acordo
com Franciscato e Medina (2008, p. 2), trata-se de uma variação do e-learning que é a
aprendizagem eletrônica, geralmente realiza através de computadores, na modalidade à
distância.
O m-learning é uma variação caracterizada por ocorrer através de dispositivos
móveis, ou mobile. Citam-se como exemplo os smartphones e tablets, tendo como
vantagem possibilitar acesso aos conteúdos e interações de qualquer local e a qualquer
momento. Segundo Scaico et al. (2012, p. 2), o m-learning promove a ubiquidade no
processo de ensino aprendizagem, e esta característica favorece a aprendizagem e
assimilação. Além das ferramentas citadas anteriormente, salienta-se que propiciar um
ambiente dinâmico e motivador vai qualificar e intensificar o processo de construção da
aprendizagem nas crianças.
Para que o potencial aprendizado seja atingido ao máximo, Franciscato (2008, p.
3) indica diz que para ―a construção de soluções de aprendizagem com mobilidade, é
necessário que estas devam priorizar os critérios de usabilidade, acessibilidade,
mobilidade, colaboração/cooperação‖. Assim como também conceitua os objetos de
aprendizagem como ―qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizado,
reutilizado ou referenciado durante o aprendizado suportado por tecnologias‖.
2.3. Aspectos relacionados à Aprendizagem na Faixa Etária de 2 a 4 anos
Segundo Araújo (2009, p. 1), a criança constrói conhecimentos a partir dos estímulos
apresentados ao seu redor, no ambiente em que vive, suas interações e ações nortearão
seus pensamentos, que conduzirá seu desenvolvimento. O autor ainda aborda sobre as
características das crianças da educação infantil a partir dos dois anos de idade,
mostrando que estas características impactam diretamente no propósito deste trabalho
pois, o objeto educacional só será adequado à turma se ela estiver dentro das
capacidades das crianças na faixa etária da turma.
De acordo com Ferreira (2013, p. 2), as capacidades e aquisições motoras e
cognitivas das crianças podem ser separadas em dois grupos: de dois até três anos e de
três anos até quatro anos. Não foi encontrado na pesquisa informações de que crianças
do primeiro grupo possam reconhecer ou copiar formas geométricas básicas. Ainda
segundo Ferreira (2013, p. 2), crianças do segundo grupo podem ter essa capacidade de
reconhecer ou copiar formas geométricas básicas. Ferreira ainda aponta que as crianças
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do primeiro grupo têm como características principais motoras e cognitivas: manipular
objetos com as mãos, pode reproduzir um círculo sobre papel ou areia, memória e
capacidade de concentração aumentam. Para o segundo grupo, tem-se como
características: copiar figuras geométricas simples, desenha uma pessoa de forma
simples, reconhece três cores, começa a ter noção das relações de causa e efeito, é
bastante curiosa e observadora.
O brincar e os jogos são instrumentos primordiais para o desenvolvimento pleno
da criança, sendo assim é possível utilizar as ferramentas tecnológicas para instigar e
estimular o uso de jogos para trabalhar as características de cada faixa etária e suas
respectivas habilidades cognitivas, motora, afetiva e social. Como estudo, sugeriu-se um
jogo que envolva a motricidade fina, cores, formas e as figuras geométricas básicas para
que a criança relacione uma coluna com a outra de mesma categoria.
2.4. Trabalhos Correlatos
Segundo Pereira et al., (2012, p. 10), os objetos de aprendizagem por meio do lúdico é
um recurso que promove a interatividade, permitindo a reflexão do conteúdo
apresentado. Pereira em seu artigo que possui o título: ―O uso da tecnologia na
educação, priorizando a tecnologia móvel‖, aborda sobre o uso de jogos como objeto de
aprendizado. Que estes são indicados e utilizados para auxiliar no processo de ensinoaprendizagem, tendo muito potencial e importância na transmissão de conhecimento e
novos valores. Porém, estes precisam ser bem planejados para que a ludicidade
evidencie os conhecimentos apresentados. Eles tiveram como objetivo informar sobre as
duas potências em benefício de uma educação mais eficaz: jogos aplicados no ensino e
as tendências tecnológicas. Na conclusão do trabalho, entre outras informações, foi
mencionado que atividades lúdicas são fundamentais no processo de ensino, pois
despertam o senso crítico, espírito construtivo, a imaginação e, sobretudo, o desejo de
resolver as situações problemas.
Abech et al., (2012, p. 1), em seu artigo ―Um modelo de adaptação de Objetos
de Aprendizagem com foco em dispositivos móveis‖, propõe atentar para o perfil e
contexto de cada aluno, com objetivo de apresentar um conteúdo mais adequado às
necessidades educacionais de cada estudante, proporcionando um outro modo de
desenvolver seu aprendizado através de sistemas móveis. Isto se torna possível no
momento em que se implementa um ambiente que pode adaptar objetos de
aprendizagem de acordo com o perfil dos alunos, de modo que tais implementações
foram avaliadas através de um cenário de uso. Os resultados demonstraram a viabilidade
de uso do modelo, bem como destacaram a adaptação dos objetos de acordo com alguns
contextos.
Outra pesquisa relevante a ser discutida nesta seção é denominado
―Desenvolvimento de Jogo Educacional sobre Ecotoxicologia Utilizando HTML5‖, de
Bispo et al., (2012, p.1), que teve como objetivo auxiliar no ensino de conceitos de
toxicologia ambiental para os alunos de graduação. Para tanto, foi desenvolvido um jogo
educativo para ensinar o ciclo de vida e o uso de microcrustáceos do gênero Daphnia.
Foi utilizado o HTML 5, assim como na presente pesquisa, para o desenvolvimento do
objeto de aprendizagem, e com o trabalho foi possível concluir que a linguagem é
adequada para o determinado fim, além de ser uma plataforma livre, aberta e
padronizada internacionalmente. Também neste mesmo estudo, foi aplicado parte do
jogo (inicial) em crianças da pré-escola, e foi possível concluir que o uso do objeto de
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aprendizagem em formato de jogo nestas crianças em idade pré-escolar obteve
resultados promissores e um grande interesse pela atividade.

3. Metodologia
A metodologia de pesquisa aplicada a este trabalho é qualiquantitativa, que segundo
Almeida (2015, p. 1), a pesquisa quantitativa considera opiniões e números e faz
tradução em informações que serão analisadas e classificadas, bem como de forma
qualitativa, que considera a relação entre mundo e sujeito, sendo descritiva, onde o autor
tende a analisar os dados indutivamente.
É possível afirmar que esta pesquisa também é realizada por método indutivo de
observação, que considera o conhecimento como baseado na experiência. A
generalização deriva de observações de caso da realidade e são elaborados a partir de
constatações particulares, de acordo com Almeida (2015, p. 1).
O presente trabalho foi realizado inicialmente com um estudo sobre as
características motoras e cognitivas de crianças dentro da faixa etária citada, sobre a
educação infantil e a questão do uso das brincadeiras como complemento de ensino
visando aprendizado de formas geométricas básicas. Pesquisou-se também sobre as
tecnologias mais utilizadas pelas crianças, onde se encontrou tablet como dispositivo
móvel mais amplamente utilizado, por isso a aplicação do objeto de aprendizagem foi
utilizado neste equipamento em específico.
Inicialmente buscou-se a linguagem de programação ideal para desenvolver o
jogo, onde foi tentada a utilização da linguagem de programação Java. Porém, não foi
possível completar o desenvolvimento diante de dificuldades técnicas encontradas.
Destas dificuldades, pode-se citar diretamente a lentidão de processamento da
compilação. Isto ocorre, pois, para mostrar a execução do que foi realizado, o
computador precisa trabalhar em conjunto com um emulador1 (Android Virtual Device
Manager) no ambiente de desenvolvimento Eclipse. O conhecimento limitado em
programação na linguagem Java também influenciou para que fosse pesquisada outra
linguagem de programação.
Durante o desenvolvimento, foi estudado sobre interface, usabilidade e
heurísticas para que o jogo se torne adequado para as crianças e que seu aprendizado
seja potencializado pelo uso deste recurso, complementando as demais formas de ensino
em sala de aula.
Após desenvolvido e testado foi aplicado para dois grupos de alunos. O grupo 1
que faz parte da turma do Maternal, com 6 alunos, onde o objeto de aprendizagem foi
aplicado individualmente, duas vezes em cada criança, na faixa etária de 2 a 3 anos. O
grupo 2 faz parte da turma do Jardim, com igualmente 6 alunos, na faixa etária de 3
anos a 4 anos. Sendo assim, terá por finalidade a análise da capacidade de identificação
de formas geométricas básicas (quadrado, círculo e triângulo).
Este jogo é inspirado em brinquedos já existentes, lúdicos, que de acordo com
Pereira et al., (2012, p. 9), aprendizado lúdico é aquele que ocorre por meio de jogos
educativos, em que a criança aprende brincando, onde também bem observa (através da
citação de Dewey - 1952, pensador norte-americano,) que ―o jogo faz parte do ambiente

1

Emulador é um sistema de computação que reproduz funções de outro sistema operacional,
permitindo executar softwares sobre ele.
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natural da criança, ao passo que referências abstratas e remotas não correspondem ao
interesse da criança‖.

4. Implementação
O objeto de aprendizagem foi desenvolvido na linguagem HTML5 (HyperText Markup
Language - versão 5) juntamente com a linguagem Javascript, com framework JQuery2,
principalmente utilizados JQueryUI e JQuery Touch-Punch, que são bibliotecas para
criação de elementos de interface de usuário e adaptação para tela touch dos dispositivos
móveis. O CSS3 (Cascading Style Sheets - versão 3) é a linguagem utilizada para
adicionar estilo para página onde será apresentado o jogo.
O jogo implementado pode ser executado em qualquer sistema operacional, visto
que utiliza a tecnologia de interpretação, nativa de navegadores WEB. Contudo, os
experimentos para validação da aplicação foram realizados em um tablete, rodando a
plataforma Android, que tem sua natureza como código aberto, sendo amplamente
difundido entre os usuários.
Alinhado com as ideias de Bispo et al., (2012, p. 2), esta solução pode ser
utilizada por diferentes arquiteturas, deste que conectadas à Internet, sendo esta uma
forma é acessível e não precisa de nenhuma instalação específica no dispositivo móvel
para que funcione, funcionando também em desktops.
Ele é compatível com a maioria dos navegadores atuais. O recomendado é o
Google Chrome atualizado na versão a partir da 58.0.3029.110, conforme mostrado na
Figura 01.

Figura 01. Jogo das Formas sendo executado no navegador Google Chrome

Foram criados os desenhos que fazem parte do jogo e também o layout da tela
em si, conforme demonstrado na Figura 02..

Figura 02. Interface do jogo, acerto do encaixe e erro do encaixe (respectivamente)

2

JQuery é uma biblioteca de funções Javascript, que interage com HTML, desenvolvida para
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O layout foi programado na tela através do arquivo estilo.css. O arquivo
principal do jogo é o teste.html, conforme pode ser observado na figura 5. Nele, está
contido também o código javascript que dá funcionamento ao jogo. Há também outros
arquivos de bibliotecas que fazem parte do projeto, são eles: jquery-1.7.2.min.js, jqueryui.min e jquery.ui.touch-punch.min.js.
O jogo consiste em três formas geométricas básicas: quadrado (amarelo), círculo
(vermelho) e triângulo (azul). Eles são pintados com as três cores primárias, utilizadas
justamente para estimular a aprendizagem também destes elementos. As formas estão
situadas na vertical à direita. À esquerda estão os encaixes de cada forma. O objetivo é
que o aluno arraste com dedo a forma colorida e a encaixe no seu local correspondente.
Ao realizar os três encaixes de maneira correta o jogo acaba e pode ser reiniciado.
As dez heurísticas de usabilidade de Nielsen foram estudadas para que a
interface do objeto de aprendizagem fosse o mais adequada possível ao público-alvo.
(REVISTABW, 2015).
O principal instrumento utilizado foi a observação participante. A observação
direta de cada aluno individualmente e também suas interações em grupo permitiu
inferir várias questões que serão abordadas mais adiante. Houve o acompanhamento da
professora, mas o observador foi o mesmo aplicador do objeto. Este procedimento
permite obter elementos de muitas áreas de desenvolvimento e atividades que podem ser
ou não adequadas e interessantes para aquelas crianças. Também podemos dizer que é
de grande valia, pois é realizada no contexto natural da sala de aula, juntamente com o
educador (TAVARES, 2015, p. 30).

5. Resultados e Discussões
A partir da aplicação do objeto de aprendizagem e observação da atuação de cada um
dos alunos, foi possível inferir que o jogo é adequado para o grupo de crianças de 3 a 4
anos (turma do jardim de infância), e ainda não adequado para o grupo de crianças de 2
a 3 anos (turma do maternal).
O grupo de crianças na faixa etária de 2 a 3 anos, da turma do maternal, não
conseguiu executar a atividade de forma satisfatória, pois, mostraram muita dificuldade
de arrastar a forma até seu encaixe. De seis crianças, apenas uma conseguiu conduzir as
formas de modo satisfatório. As demais tocavam com várias partes da mão na tela,
fazendo com que não fosse possível selecionar a forma e fazer a atividade (pouca
motricidade fina, conforme observa-se na Figura 03). Outra dificuldade encontrada foi
que eles levavam a forma para além da área do jogo. Isto poderia ter sido previsto
através da heurística Prevenção de Erros, se tivesse sido programado um limite para
movimentação dos elementos apenas dentro da área do jogo. Metade dos alunos
entenderam e acertaram em colocar as formas no encaixe correto, mas claramente
notou-se que eles não entendem que é uma forma geométrica. Eles entendem como um
desenho que deve ser levado ao seu semelhante. Todas as crianças esboçaram reações de
emoção quanto aos feedbacks audiovisuais, ficando ligeiramente tristes quando erravam
e muito felizes quando do acerto.

facilitar a programação e execução de scripts.
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Figura 03. Gráfico quantitativo de alunos do
maternal

Figura 04. Gráfico quantitativo de alunos do
maternal

Ainda neste grupo, foi perguntado à professora se já tinha sido abordado e
mostrado sobre as formas geométricas básicas, o que foi respondido de que ainda não,
pretende-se iniciar no segundo semestre. Outras brincadeiras lúdicas com as formas
também não haviam ainda sido apresentadas. Também havia um aluno com diagnóstico
(não confirmado, em tratamento) de autismo clássico leve. Este aluno apresentou as
mesmas dificuldades dos colegas, mas ainda assim conseguiu completar o jogo com
auxílio (como todos). Apenas foi notada a resistência em parar de jogar e dar a vez ao
colega.
O tempo de atividade de jogo de cada aluno do grupo 1 foi em torno de 3
minutos, todos necessitaram de auxílio do aplicador para completar o jogo. Muitas
tentativas com erros e dificuldades com a motricidade fina, em selecionar e arrastar a
forma até o local correto. Claramente as instruções do jogo mesmo no formato de áudio
não foram suficientes para o entendimento do jogo, que precisou ser explicado com
muita calma individualmente para cada aluno.
No grupo de crianças na faixa etária de 3 anos a 4 anos, turma do jardim de
infância, houve cem por cento de aproveitamento na realização da atividade,
conseguiram completar o jogo de forma satisfatória.
Os alunos deste grupo mostraram muito entusiasmo na realização da atividade.
Dos seis alunos, apenas um apresentou dificuldades, mas não na resolução dos encaixes
em si, mas sim na parte tátil da interação (motricidade fina), tiveram alguma dificuldade
para arrastar a forma, muito menos que os alunos do primeiro grupo, mas ainda assim
houve a dificuldade, conforme apresentado na Figura 04. A professora informou que
estes alunos não costumam ter contato com o tablet, ao contrário dos demais alunos que
já estão acostumados.
Todos os alunos da turma do jardim de infância conseguiram completar o
desafio na primeira vez de jogar. Mostravam interesse em repetir verbalmente o nome
da forma e a cor (conforme o áudio informava), enquanto arrastavam a forma até seu
encaixe. Este grupo claramente compreendeu o propósito do jogo, assimilando como
são as três formas mostradas, indicando as três cores primárias, e realizando o encaixe
de forma correta. Em média os alunos desta turma levaram 1 minuto cada um para jogar
as duas vezes. Para todos a explicação via áudio foi suficiente. Muitos deles nem
precisaram de explicação, tateando a tela já perceberam que as formas coloridas se
movimentavam e instintivamente levaram às suas semelhantes, recebendo o feedback de
acerto, e, posteriormente, completando o jogo de forma muito rápida.
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Foi perguntado para a professora deste grupo se já havia sido abordado sobre as
formas e mostradas aos alunos. Ela respondeu que apenas superficialmente, e que será
tratado de forma mais específica e com brincadeiras no segundo semestre do ano letivo.
6. Conclusão
Ao longo da aplicação do objeto de aprendizagem nos alunos das turmas de Maternal e
Jardim, foi possível inferir que caso tivesse sido realizada uma entrevista com os
educadores das turmas previamente, talvez fosse desenvolvido um objeto de
aprendizagem adequado para ambas as turmas.
No entanto, o objeto de aprendizagem não foi considerado adequado para o
primeiro grupo, pois as crianças ainda não têm a motricidade fina bem desenvolvida,
apresentando muitas dificuldades para manusear o equipamento com tela sensível ao
toque. Outro fator é que ainda não compreendem os conceitos de formas básicas e cores.
Por fim, seu entendimento gerou em torno de identificar os desenhos semelhantes uns
com os outros.
O segundo grupo compreendeu a atividade apresentada, sendo para este grupo, o
objeto de aprendizagem considerado adequado e de resultados amplamente satisfatórios,
conseguindo todos, ao final da atividade, identificar corretamente e verbalizar cada uma
das formas e suas respectivas cores, e seus encaixes correspondentes.
Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com as discussões em torno do
assunto, e ao final, é possível concluir que sim, a utilização de tecnologia da informação
na educação infantil tem grande influência, quando utilizada de forma complementar
aos demais recursos pedagógicos; e que os objetos de aprendizagem, quando aplicados
ao público-alvo certo e de forma diferenciada das atividades do cotidiano, exercem
grande motivação e interesse nos alunos. Sendo assim, eles conseguem assimilar de
maneira mais descontraída o conteúdo proposto.
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Abstract. The article discusses the process of collective construction of a web
system for the categorization of educational applications for mobile devices phase II. The objective is to describe the pedagogical model that was
developed from 1420 Apps - selected, tested, categorized, used with students,
evaluated and recorded in a spreadsheet by a multidisciplinary team of
Educational Technologies. The results showed that the web system can
provide the teacher with reflection and debate about the use of tablets and
their Apps and reinvent the practice in the classroom.
Resumo. O artigo aborda o processo de construção coletiva de um sistema
web para a categorização de aplicativos educacionais para dispositivos
móveis – fase II. O objetivo é descrever o modelo pedagógico que foi
desenvolvido a partir de 1420 Apps - selecionados, testados, categorizados,
usados com os estudantes, avaliados e registrados numa planilha eletrônica
por uma equipe multidisciplinar de Tecnologias Educacionais. Os resultados
evidenciaram que o sistema web pode propiciar ao professor a reflexão e o
debate sobre o uso de tablets e seus Apps, além de reinventar a prática na
sala de aula.

1. Introdução
O sistema web para a categorização de aplicativos (Apps) educacionais faz parte da fase
II do percurso investigativo de estudos realizado em uma escola de Educação Básica em
Porto Alegre, RS – que desenvolveu uma ferramenta pedagógica para apoiar o ensino,
considerando as tecnologias móveis. Percebeu-se, nestes estudos teóricos e práticos, que
há possibilidades e potencialidades de usar os Apps como recurso didático no processo
de ensino e aprendizagem (Valletta, 2014; 2015; 2016a). A partir da metodologia
implementada na escola para a seleção, categorização e avaliação dos Apps, durante a
fase I, estes [Apps] foram cadastrados pela equipe de Tecnologias Educacionais (TE)
numa planilha colaborativa (Google Planilhas). Ao final do trabalho, definiu-se um
framework para a criação de uma ferramenta e uma ontologia que permite ao professor
selecionar, cadastrar, (re) categorizar e avaliar os Apps. (Valletta, 2014).
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No processo de planejamento do sistema adotou-se o modelo do Design
Instrucional (DI), visto que as competências deste profissional são “[...] projetar
soluções para problemas educacionais específicos.”, além de sua fundamentação estar
alicerçada em três áreas do conhecimento: as ciências humanas, as da informação e as
da administração que sustentam o desenvolvimento de projetos apoiados em tecnologias
sob o olhar “[...] interdisciplinar combinado à experiência prática.”. (Filatro, 2008, p. 9).
Com o crescimento do número de dispositivos móveis entre as crianças e os
jovens, os Apps tornaram-se artefatos imprescindíveis para o uso pessoal. Os Apps são
artefatos que fazem parte do cotidiano deste público e estão disponíveis em seus
respectivos dispositivos pessoais, além de estarem associados às preferências pessoais
de cada usuário. (Howard; Davis, 2013). O número de Apps disponíveis nas lojas online
aumentou exponencialmente, e a seleção de Apps educacionais tornou-se um problema
para a equipe de TE. As famílias e os professores passaram a entrar em contato com a
escola para buscar informações sobre Apps para usar com seus filhos e/ou estudantes
dentro e/ou fora da Escola. Por outro lado, a gestão pedagógica e operacional da
planilha eletrônica colaborativa tornou-se inviável. A planilha continha mais de mil
Apps categorizados; Apps publicados na loja online com título duplicado ou triplicado;
Apps de custo free passaram a ser pagos e vice-versa; reutilização dos Apps devido aos
múltiplos olhares do professor sob o mesmo App (Valletta, 2014; 2016a);
intencionalidade pedagógica convergente e divergente entre parte dos professores e
equipe de TE; compartilhamento de comentários e diálogos de como foi a experiência
de usar o artefato entre os professores (devido ao fluxo de atendimentos e à falta de
horários disponíveis para articulação coletiva entre o setor de TE e os professores);
inserção dos estudantes neste diálogo educomunicativo contemporâneo; alto
índice/fluxo de atendimentos pedagógicos e operacionais na escola entre outros.
O quadro 1 aponta o panorama geral do fluxo aproximado de atendimentos desta
escola no ano de 2016. Mas como organizar e (re) categorizar os milhares de Apps para
fins educacionais de forma coletiva? E como foi desenhada a solução para fins
didáticos?
Descrição geral das atividades com maior fluxo pedagógico e
operacional em 2016

Total de períodos
equivalentes a 50min de
trabalho
Agendamentos para apoio em sala de aula
1819
Articulação entre analistas e/ou coordenador de TE com os professores
1104
Agendamentos de equipamentos – laboratórios móveis
1988
Workshops – formação continuada em TE
60
Quadro 1 - Fluxo de atendimentos pedagógicos e operacionais em 2016.

O objetivo deste artigo é apresentar o modelo de um sistema web que permite
cadastrar, categorizar e compartilhar experiências de uso dos Apps entre os professores
e a equipe de TE. Além disso, o artigo também apresenta a ferramenta complementar de
apoio ao professor, a versão mobile, que permite avaliar a percepção dos estudantes em
relação ao uso dos Apps após as atividades educativas. Neste trabalho, pretende-se fazer
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uma reflexão sobre a importância da experimentação e manipulação dos artefatos no
processo de seleção de recursos didáticos para o apoio à aprendizagem dos estudantes.
O artigo é apresentado com as seguintes seções: o estado do conhecimento; a
metodologia; as ferramentas do sistema web e da versão mobile; análise e discussão dos
resultados, as considerações finais e os trabalhos futuros.

2. O estado do conhecimento
Ao pensarmos em repositórios de Apps, somos rapidamente remetidos às lojas online
GooglePlay e AppleStore - plataformas virtuais nas quais são disponibilizados e
comercializados milhares de Apps para os mais diversos fins. Apenas uma parcela
destes Apps tem fins educacionais. Logo, as plataformas para disponibilizar estes Apps
não trazem especificidades sobre a sua categorização (objetivos de aprendizagem sob a
perspectiva cognitiva, socioemocional entre outras) e a avaliação entre os professores e
os estudantes.
Desde a década de 1990, pesquisadores investigam problemas relacionados à
seleção e avaliação de objetos de aprendizagem (OA). Neste artigo, por uma perspectiva
de análise funcional, consideramos os Apps educacionais como objetos de
aprendizagem móvel (OAM). Cruz e Rodrigues (2016) destacaram que os OAM são
recursos que agradam os estudantes e podem ser usados além dos muros da escola.
Pesquisas recentes apontam que o contexto da ubiquidade chegou às escolas. (Valletta,
2015; Cruz; Rodrigues, 2016). Logo, os desafios na sala de aula serão ainda maiores.
Campos e Rocha (1991) apresentaram um método de avaliação mais voltado à
qualidade de software. Tavares et al. (2002) definiram um instrumento para avaliação de
objetos de aprendizagem voltado principalmente para avaliar a própria aprendizagem,
com foco em uma teoria educacional específica - a Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel. Reunindo elementos educacionais e tecnológicos, Reategui et
al. (2010) propuseram diretrizes para avaliação de Apps considerando aspectos
pedagógicos e técnicos. Chawla et al. (2012) apresentaram um modelo matemático para
a avaliação destes artefatos. Com a leitura destes trabalhos, permanece premente a
necessidade de métodos e ferramentas que deem apoio à avaliação de Apps
educacionais. Para compreender os tipos de alguns ambientes virtuais associados ao
contexto educacional, encontramos, nas ideias de Onrubia, Colomina e Engel (2010, p.
213), os ambientes virtuais que “facilitam a colaboração”. Os autores destacaram-no
como um tipo de tecnologia que integra os sistemas de comunicação e os espaços para
compartilhar os conhecimentos.
Por outro lado, Cazella et al. (2012, p. 3) relatam o modelo de um sistema de
recomendação que “[...] permite a filtragem de OAs conforme as competências a serem
construídas pelo usuário.". Logo, inferimos que os ambientes virtuais são sistemas que
podem, também, apoiar os professores na aproximação com os estudantes para construir
um (multi) diálogo educomunicativo, real ou virtual. Lévy (1999) aponta que a
competência dos professores sob a perspectiva da articulação pedagógica deve deslocarse da transmissão dos conhecimentos para o estímulo ao pensar. Os estudos de Acosta et
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al. (2015) apresentaram um sistema de recomendação em que são identificados e
recomendados materiais educacionais relacionados a uma determinada tarefa que o
estudante está desenvolvendo.
Romero & Ventura (2007 apud França; Amaral, 2013, p. 124) enfatizam as
preferências pessoais de cada sujeito que ensina e aprende para recomendar recursos por
meio de sugestões experienciadas por estudantes e professores. Em relação aos gestores,
os autores destacaram que as orientações para os diferentes perfis podem "[...] melhorar
a eficiência do sistema e adaptá-lo ao comportamento de seus usuários, ter medidas
sobre como melhor organizar os recursos institucionais (humanos e materiais), melhorar
a oferta de programas educacionais, entre outros.". Logo, o sistema web pode ser uma
oportunidade de compartilhar os recursos didáticos usados na escola, ampliando as
possibilidades de trocas, experiências e relatos de prática sobre recursos didáticos e
tecnológicos utilizados como apoio no ensino e/ou na aprendizagem.

3. Percurso Metodológico
A pesquisa tem abordagem qualitativa, com caráter exploratório. Como instrumento
para coleta de dados, utilizou-se um formulário semiestruturado e observou-se sua
aplicação. No setor de TE, lócus da pesquisa, contabilizaram-se, no período de 20142015, 1.420 Apps educacionais categorizados na planilha eletrônica. Desse total, 1.163
são do tipo free/gratuito e 257 são pagos/baixo custo. (Valletta, 2016a).
Em 2015, iniciaram-se a elaboração do planejamento (modelo advindo do DI) e
a apresentação do projeto executivo para serem mostradas à direção pedagógica da
instituição – a fase II. A partir da revisão orçamentária, definida no ano de 2016, o
projeto EducaBee foi retomado para o aprofundamento de informações e/ou
conhecimentos sob a perspectiva pedagógica, administrativa e operacional do projeto.
Com a (re) organização da planilha eletrônica contendo nomes, objetivos
educacionais entre outros critérios avaliados na seleção de cada App, houve a
necessidade de contratar uma empresa de tecnologia da informação com expertise em
desenvolvimento de sistemas web e mobile. Tal parceria deve-se ao fato de que, na
escola, não há uma equipe de desenvolvedores.
Para esse fim, o setor de TE enviou a proposta de serviço em 29/03/2016,
contendo o briefing, os estudos acadêmicos e um fragmento da planilha eletrônica
(figura 1) contendo os Apps e as categorias que deveriam compor o sistema a ser
desenvolvido. As informações foram necessárias para que a empresa pudesse estudar as
possibilidades técnicas e o custo do serviço de programação para a implementação do
sistema web na escola. Após a reunião entre o grupo de desenvolvedores, a coordenação
de TE e a validação do contrato (requisitos técnicos) pelo gestor da área de Tecnologia
da Informação (TI) da escola, o processo de alinhamento pedagógico, administrativo e
operacional para a execução do projeto iniciou-se no 2o. semestre de 2016.
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Figura 1 - Fragmento da Planilha Eletrônica contendo os elementos associados à
categorização dos Apps.

Após a equipe de desenvolvedores finalizar a versão beta do sistema web, a
equipe de TE, em parceria com o setor de Comunicação, reuniu-se por 1h para que eles
[Comunicação] pudessem compreender o conceito da plataforma em sintonia com a
metodologia utilizada para a seleção de Apps educacionais. Logo, a identidade visual
(figura 1) do sistema web e mobile foi concebida por ambas as equipes.
Por fim, o sistema web foi utilizado durante uma hora pelos professores
assessores de área e orientadores de ensino para análise preliminar - sob a perspectiva
pedagógica e técnica (interação). Participaram deste experimento oito sujeitos. Aplicouse um questionário semiestruturado para levantar a percepção destes usuários após o uso
do sistema. Os dados foram coletados e analisados sob a perspectiva da análise textual
discursiva de Moraes e Galiazzi (2007). A análise possibilita escrever metatextos e
reescrevê-los para o aprofundamento do assunto. Nesse sentido, desvelam-se as
categorias a priori e as emergentes.

4. EducaBee: Apps for Teaching
O sistema web para a categorização de Apps foi inicialmente desenhado no final do
segundo semestre de 2014 com o propósito de cadastrar e (re) categorizar os Apps
utilizados entre 2013 e 2014 no apoio às aulas com TE e/ou projetos. Por outro lado,
houve a preocupação do setor de TE em criar diferentes “tags” (são as categorias
cadastradas: competências, contexto da narrativa, online ou off line entre outros),
inclusive a categoria denominada “lógica de programação” para selecionar, testar,
categorizar e cadastrar Apps que pudessem auxiliar os professores na experimentação da
lógica de programação como um artefato a ser manipulado nas aulas com o apoio da
TE. Diante do exposto, descrevemos as ferramentas do sistema web e a interface
gráfica.
Na tela inicial do sistema, o usuário deve preencher os dois campos para acessar
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o sistema web: e-mail e senha – conforme ilustra [a tela] a figura 2.

Figura 2 - Tela inicial para o acesso ao sistema web.

A interface gráfica do administrador master e professor é a mesma. Para fins de
gerenciamento do sistema web (App custo baixo ou free), optou-se por desativar a área
denominada CADASTRO do perfil do professor e incluir a ferramenta para moderação
dos comentários. Tal tomada de decisão deve-se ao fato de que há um processo
administrativo sistemático para a aquisição de novos Apps de baixo custo.
No item cadastro, temos: Cadastro de Professor; Cadastro do Estudante; Nível
de Ensino; Tipo de Tag; Tag entre outros. Além disso, o cadastro de Tags é multinível,
dinâmico e evolutivo. As Tags têm identificação de diferentes cores para que o
professor relacione-as com as áreas de conhecimento. Foi um critério didático para que
o professor pudesse se apropriar da ferramenta e selecionar os Apps de forma intuitiva.
Para editar a área APLICATIVO, o usuário deve informar o ID do App –
encontrado no próprio endereço eletrônico do aplicativo. O sistema busca
automaticamente as informações relevantes na Apple Store, tais como nome e descrição.
Ao publicar o App no sistema web, automaticamente é gerado um QRCode para que o
estudante possa avaliá-lo ao final da atividade. A lista Top 100 de Apps classificados
como Educação pela AppleStore também é atualizada ao acessar o sistema.
A área denominada EXPERIÊNCIAS é um espaço para que os professores
possam registrar suas práticas experimentais com o uso do App na escola e compartilhar
experiências e ideias entre o corpo docente.
Por outro lado, os professores podem consultar os Apps cadastrados no sistema a
partir de diferentes perspectivas, são elas ícone e nome dos Apps, tags, possibilidade de
ordenar a consulta por melhor avaliados na avaliação dos estudantes, entre outros.
4.1 Versão Mobile: estudante
A versão mobile tem como objetivo pedagógico propiciar ao estudante o seu
protagonismo no processo da aprendizagem. O estudante é cadastrado no sistema web
para vincular a sua avaliação com o App utilizado na aula. O estudante faz download do
App na AppleStore e, a partir de um leitor de QRCode, posiciona o seu dispositivo
móvel na imagem gerada pelo sistema web do professor e, então, avalia o aplicativo
entre 1 a 5 estrelas. Ao final da atividade, o App selecionado e utilizado pelo professor
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poderá ser avaliado pelo estudante de 1 a 5 estrelas, sendo 1 - não curtiu; 2 – curtiu; 3 legal; 4 – show e 5 – amei (recomendaria para um colega). Tais significados estão
associados à linguagem utilizada pelas crianças e pelos jovens. A linguagem utilizada
por essas crianças e jovens foi coletada a partir do diálogo de feedback entre a equipe de
TE e os estudantes após o apoio operacional na sala de aula.
O registro da avaliação do App pelo estudante é enviado ao sistema web do
professor que capta as informações para o banco de dados. Logo, o professor pode
refletir sobre o recurso didático e comparar os dados entre a avaliação do Apps pela
Apple Store e a avaliação dos estudantes (grifo nosso).

5. Análise e Discussão dos Resultados
O desenvolvimento do sistema web para a categorização e pesquisa de Apps
educacionais, a fase II do projeto, sintetiza um trabalho coletivo e cooperativo da
instituição educacional em parceria com o grupo de desenvolvedores. Neste sentido,
entende-se que o sistema web resultou “[...] em uma mobilização efetiva das
competências.”. (Lévy, 2011, p. 29). Tais competências estão relacionadas às
características de cada área de formação de todas as equipes envolvidas – pedagógico
(professores que usaram os Apps), equipe de TE, empresa de TI (parceira), equipe de TI
(escola), a equipe de Comunicação e o apoio da Direção Pedagógica.
Entende-se que as competências do profissional de DI foram essenciais para
transitar entre as diferentes áreas do saber, visto que elas [as competências] estão
elencadas “[...] às iniciativas educacionais intencionais, ou seja, àquelas em que
pessoas, grupos ou instituições empenham-se de forma deliberada e orientada para
formar ou informar pessoas." (Filatro, 2008, p. 10-11). Segundo a autora, as
competências do DI são fundamentadas em: planejamento, análise, design,
desenvolvimento, implementação e gestão.
Os elementos estruturantes (ferramentas, intencionalidade pedagógica e
operacional) que compõem o sistema web dos professores possibilitaram a (re)
categorização dos artefatos, aqui entendidos como os Apps. Sob essa perspectiva,
professores e estudantes poderão estabelecer uma cultura de cocriação sobre a aula que
faz o uso de recursos didáticos e tecnológicos contemporâneos com o apoio da versão
mobile. Lévy (2011, p. 97) descreve que:
Conhecimentos, valores e ferramentas transmitidos pela cultura
constituem o contexto nutritivo, o caldo intelectual e moral a partir do
qual os pensamentos individuais se desenvolvem, tecem suas
pequenas variações e produzem, às vezes, inovações importantes.

Por outro lado, Piaget (1978), em sua obra Psicologia e Epistemologia, destaca a
importância da experimentação a partir da manipulação dos objetos. O autor enfatiza a
experimentação em dois tipos: as experiências e as abstrações, “[...] conforme a
experiência, se refira às próprias coisas e permita descobrir algumas de suas
propriedades ou conforme se refira a coordenações que não estavam nas coisas, mas que
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a ação, utilizando essas últimas, as introduziu para suas próprias necessidades." (1978,
p. 34). Tal diferenciação da experimentação no que se refere à (re) categorização dos
Apps por parte dos professores determinará, talvez, a oportunidade de manipulá-lo,
abstraindo sentido e significado para o uso destes artefatos como recurso didático
tecnológico na escola.
Nesse sentido, apresentamos os dados na sequência, com um fragmento da fala
dos sujeitos, referente ao experimento após o uso da ferramenta – o sistema web.
S3 - “Falta experiência no uso da ferramenta.”.
S5 - “A princípio, a ferramenta parece útil para a seleção e
categorização de aplicativos educacionais. Falta utilizar para ter uma
melhor posição.”.

Interessa a este estudo a apropriação dos artefatos tecnológicos para que os
sujeitos possam estabelecer conexões entre o concreto e o abstrato (operações mentais)
ao contexto do cotidiano (Vérrilon; Rabardel, 1995). Sob a perspectiva de Rabardel
apud Valletta, (2016b, p. 6), faz-se necessário que os professores possam se apropriar
“[...] dos esquemas preexistentes a partir das expectativas de aprendizagem para o uso
desse tipo de mídia” e (re)estruturar “[...] planejamento pedagógico para o uso da
ferramenta”, reinventando a sua prática. Logo, a articulação coletiva e cooperativa entre
objeto, sujeito e artefato, talvez, possa contribuir na instrumentalização para o
desenvolvimento profissional docente.
Contudo, o contexto da ubiquidade chega à escola de forma sutil, tal percepção
deve-se, talvez, pela demanda gerada pelas famílias ao solicitar Apps educacionais para
atender seus filhos em tarefas de casa ou, até mesmo, para reforçar competências
necessárias para o século atual, como a comunicação nos ambientes virtuais. Nesse
sentido, os professores desta escola, também fazem o uso educativo dos dispositivos
móveis na escola e fora dela. Logo, a aprendizagem ubíqua é um processo que ocorre de
forma sistemática (Valletta, 2015).
Após a análise operacional, percebeu-se que alguns Apps categorizados como
lógica de programação foram selecionados intencionalmente pela equipe de TE e
sugeridos para os professores com o objetivo de estimular os estudantes a pensar em
projetos de pesquisa escolar e auxiliá-los [os estudantes] no desenvolvimento de
atividades associadas ao raciocínio lógico-matemático. Nesse sentido, notou-se que o
artefato também é um meio de integração entre a comunidade escolar. Percebe-se que,
se de um lado tem o ensino de programação implícito nos projetos, de outro, há as
competências socioemocionais.

6. Considerações Finais e Trabalhos Futuros
O desenvolvimento deste sistema web e mobile EducaBee: Apps for Teaching foi
concluído em janeiro de 2017. Alguns professores assessores de área e a equipe
multidisciplinar de TE iniciaram o cadastro e a (re) categorização dos Apps no sistema
seguindo a lista (figura 6) de pré-requisitos técnicos e pedagógicos que foram
implementados de 2013 a 2015 na escola. Os testes preliminares de interação (técnica) e
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pedagógica com os professores assessores de área e orientadores de ensino
demonstraram que o sistema é fácil e intuitivo. Em relação à versão mobile (iOS), os
testes estão previstos para o 2o semestre.
A fase III tem como objetivo implementar um sistema de recomendação de Apps
educacionais, a partir do conjunto de habilidades e competências das matrizes
curriculares e socioemocionais que foram (re) categorizadas no ambiente. Logo, em
estudos futuros, pretende-se investigar se o sistema de recomendação atenderá aos
requisitos pedagógicos categorizados (habilidades e competências) pelos professores.
Por fim, lembremo-nos dos ensinamentos e das reflexões deixados pelo
professor e matemático Seymour Papert (2008, p. 85),
O problema prático mais importante é encontrar meios pelos quais
professores que se encontram em etapas diversas, no tocante à
disposição de trabalho para mudança, possam fazê-lo. [...] a sociedade
não pode dar-se ao luxo de manter atrás seus potencialmente melhores
professores apenas porque alguns, ou até mesmo a maioria, não estão
dispostos.

Quanto a essas e outras limitações desveladas na obra de Papert, ressalta-se que
independente do tipo de tecnologia, a escola ainda é o espaço em que ocorre a
sistematização do ensino, experimentam-se novas práticas e metodologias, reinventamse outras e oportuniza o desenvolvimento profissional docente.
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Abstract. Brazilian law demands environmental education, human rights and
ethnic-racial relations to be part of undergraduate curricula. The most common
approach is via specific courses. This study presents an initial proposal
of a software that allows the collaborative construction of a multi course
(transversal) approach. In order to define the most relevant characteristics
of the tool that will permit obeying the law in a transdisciplinary approach,
a review of the literature, a study of related works and a case study were carried
out.
Resumo. A legislação brasileira exige que a educação ambiental, os direitos
humanos e as relações étnico-raciais façam parte dos currículos dos cursos
superiores. A abordagem mais usual é via disciplinas específicas. Este estudo
apresenta a proposta inicial de uma ferramenta computacional que permita
a construção coletiva de uma abordagem transversal. A partir de revisão
da literatura, estudo de trabalhos relacionados e estudo de caso definiram-se
fatores significativos para prática transdisciplinar estabelecendo os requisitos
para ferramenta que visa a apoiar o cumprimento dos requisitos legais pela
abordagem transversal.

1. Introdução
Estudiosos da transdisciplinaridade [Busquets et al. 2003, Araújo 2014] defendem que
temas transversais deveriam estar no centro das preocupações do currículo e os conteúdos
disciplinares deveriam ser tratados como um meio para a reflexão de problemas sociais.
No contexto do ensino superior, percebe-se alinhamento neste sentido, através do
Parecer CNE/CES no 776/1997. Esta orientação determina que as diretrizes devem:
contemplar elementos de fundamentação essencial em cada área do
conhecimento, campo do saber ou profissão, [...] Devem induzir a
implementação de programas de iniciação científica [...]. Finalmente,
devem incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno
atitudes e valores orientados para a cidadania. [BRASIL 1997, p. 2]
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Desta forma, recai sobre os gestores a responsabilidade de currículos quem
permitam a formação de profissionais cidadãos que estejam instrumentalizados para
contribuir positivamente para transformação social.
A organização de um currículo também coloca seus construtores numa
perspectiva de perscrutar o horizonte em busca de novas possibilidades
[...], e pensar um ensino superior que responda às exigências atuais e
futuras. Permite ainda que se possa propor um projeto educacional para
a formação de profissionais que estejam voltados para a transformação
da ordem social, em benefício de melhores condições de vida para as
populações. [Masetto 2011, p. 5]
O discurso em prol da formação integral, sem privilegiar quaisquer das dimensões
de que trata o Parecer CNE/CES no 776/1997, pressupõe articulação integrada do
currículo para apoiar o egresso na atuação em uma sociedade complexa, de onde emergem
problemas novos, de toda ordem, a todo instante. A prática disciplinar neste contexto, por
sua natureza fragmentada, é menos apropriada diante de alternativas interdisciplinares e
transdisciplinares que têm em sua essência uma vocação integralizadora.
Neste cenário, os requisitos legais e normativos, descritos no instrumento de
avaliação de cursos de graduação presencial e a distância [BRASIL 2015] determinam
a inclusão das temáticas das políticas de educação ambiental, de educação em direitos
humanos e de educação das relações étnico-raciais nos componentes curriculares. No
atendimento destes requisitos, é facultado às Instituições de Ensino Superior (IES) a
efetivação destas políticas nas formas disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou
mista.
A concretização das abordagens interdisciplinar ou transdisciplinar envolve
questões institucionais e pedagógicas relativas aos professores e aos alunos, e também
por isto não se apresenta como tarefa trivial.
O contexto que se desenha aponta para o currículo como importante instrumento
da formação integral. O formato disciplinar tradicional precisa de mecanismos
para reinterligar conteúdos da ciência e tecnologia com as temáticas dos complexos
problemas/questões sociais. Com isso, dispôe-se de de melhores condições para
contribuir na formação do profissional ético e cidadão crítico.
Posto isto, este trabalho procura verificar quais recursos devem ser oferecidos
por uma ferramenta de registro de abordagem de temas transversais em conteúdos
curriculares. Tal ferramenta deverá, a partir de mapeamento atualizável, permitir que
diferentes públicos acadêmicos sejam atingidos e envolvidos na busca da discussão e da
prática da transdisciplinaridade.
No estudo bibliográfico buscou-se a compreensão das questões relacionadas com
a prática da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no tocante ao cumprimento dos
requisitos legais e normativos, especificamente quanto à inclusão dos conhecimentos
relativos às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e
de educação das relações étnico-raciais nos componentes curriculares. Em trabalhos
relacionados, averiguou-se de que forma as instituições de ensino operacionalizam o
cumprimento dos requisitos legais e se, neste processo, utilizam sistemas de informação
para apoiar as atividades relacionadas. As informações coletadas convergiram para a
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condução de um estudo de caso realizado em uma IES em processo de inspeção dos
conteúdos curriculares das três temáticas incluídas nos requisitos legais. Este diferencial
não havia surgido nos apanhados bibliográficos, que com maior frequência tratam de um
tema apenas e, em sua grande maioria, abordam o tema Educação Ambiental. A coleta de
informações permitiu estabelecer o conjunto de requisitos para proposta da ferramenta.

2. Temas obrigatórios, avaliação pelo MEC (Ministério da Educação) e
abordagem transversal
A transversalidade não pode ser vista apenas como o cumprimento de um requisito
legal. Ela se coloca como uma alternativa conciliadora, unindo conteúdos da ciência e
da tecnologia com abordagem de problemas e questões sociais, na direção de formação
integral dos estudantes, combinando a formação profissional com a formação cidadã.
Embora a proposta de software aqui realizada atenha-se aos requisitos legais,
acredita-se que a sua utilização poderá ser um meio de facilitar a compreensão por parte
das equipes responsáveis pela montagem de currículos de que é factível a prática da
transversalidade. Esse pode ser o primeiro passo para a modificação cultural de uma
instituição de ensino.
2.1. Temas transversais obrigatórios e avaliação in-loco
Nesta proposta de criação de uma ferramenta para apoiar o mapeamento dos pontos
de inserção de temas transversais, serão consideradas as seguintes diretrizes para o
atendimento das temáticas correspondentes [BRASIL 2015]:
• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, instituída pela Resolução no
1, de 17 de junho de 2004 do Conselho Nacional de Educação.
• Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, instituída pela
Resolução no 1, de 30 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Educação.
• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, instituída pela
Resolução no 2, de 15 de junho de 2012 do Conselho Nacional de Educação.
Estes requisitos são avaliados pelo MEC a fim de se verificar se os cursos estão de
acordo com a legislação, podendo levar a diligências [De Castro 2015]
Como pode-se observar a partir das referências trazidas, a inclusão destes temas
nos conteúdos curriculares está prevista e é avaliada pelo MEC, mobilizando as IES para
cumprir tais requisitos.
2.2. Articulação de temáticas com conteúdo de componentes curriculares
Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são práticas em permanente discussão,
contudo, para o contexto deste trabalho, a transversalidade orienta a “inundação”
dos diferentes componentes curriculares com os temas selecionadas para abordagem
transversal.
Neste sentido, quando se está tratando de abordagem de temas transversais em
conteúdos disciplinares, está-se referindo à inclusão de temática transversal nos conteúdos
disciplinares. Para designar o desenvolvimento da temática junto ao conteúdo curricular,
usar-se-á a expressão "articular".
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Existem diferentes concepções para trabalhar temas transversais [Araújo 2014]. A
concepção aqui utilizada é aquela que descreve os currículos tradicionais, organizados por
disciplinas, amplamente utilizados nas IES. Nesta concepção, as disciplinas curriculares
são o eixo vertebrador do currículo e o que se busca são formas de trabalhar os
temas transversais. O autor traz algumas possibilidades para enfrentar o tema da
transversalidade. Dentre elas, duas correspondem ao dilema anotado neste artigo:
• Disciplinas, palestras ou assessoria sobre temas transversais - Baseado no
pressuposto de que professores não estariam preparados para trabalhar os
temas transversais, parte-se para buscar outros professores/profissionais para
desenvolver a temática através de disciplina específica e/ou ciclo de palestras.
• A transversalidade deve estar incorporada nas próprias disciplinas - Subentende a
perspectiva de indissociação da ciência (disciplina) e da formação geral, incluindo
temas gerais, educação para cidadania, abrangendo a educação em valores.
Nesta proposta, considera-se que a segunda alternativa é a mais apropriada, uma
vez que a incorporação na própria disciplina permite a articulação contextualizada das
temáticas transversais com os conteúdos curriculares da ciência e tecnologia.

3. Desafios para interdisciplinaridade e transversalidade
A inclusão de temas nos conteúdos curriculares pode, então, ocorrer de diferentes
formas, disciplinas específicas ou abordagens interdisciplinares e/ou transdisciplinares.
Associado a isto, a articulação de temas e conhecimentos, em boa parte das disciplinas,
por vezes extrapola a formação e a experiência dos professores.
Eventualmente, estas situações fazem surgir argumentos contra transversalidade.
Um dos argumentos pró-disciplina específica é que “a transversalidade não funciona na
prática, nem há garantias de que ela seja praticada nas escolas e instituições de ensino”
[Bernardes and Prieto 2010, p. 178].
A ação pedagógica diante de tal desafio pode se dar sob a perspectiva
da prática multidisciplinar, com ação independente do professor, ou através de
cooperação, sob a perceptiva da interdisciplinaridade. Nesta última, a transversalidade
atua como meio constituidor de temas geradores para atuação interdisciplinar.
[dos Santos and Modesto 2016]
A interdisciplinaridade, como visto, alternativa importante na articulação de temas
e conteúdos disciplinares, não representa um caminho simples, pois apresenta suas
próprias dificuldades. Em revisão bibliográfica sobre interdisciplinaridade no Ensino
Médio [Mozena and Ostermann 2014], é proposto um quadro em que os principais
problemas da interdisciplinaridade no ensino de ciências no ensino médio são apontados.
Daquele quadro destacam-se alguns itens na Tabela 1.
Experiências exitosas de práticas interdisciplinares e transdisciplinares são
relatadas em [Xavier et al. 2017] e [Kikuchi and Guariente 2014]. No primeiro, é
apresentada pesquisa junto a gestores, professores e estudantes sobre desafios e resultados
de práticas interdisciplinares e possibilidades transdisciplinares em curso do ensino
superior. Neste trabalho é sinalizado que o planejamento curricular apropriado permite
efetivar tais práticas e seus efeitos perceber percebidas pelo estudantes.
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Tipo

Problemas e dificuldades
Falta de formação universitária inicial ou continuada para
Institucionais
o professor voltada para o trabalho interdisciplinar
Falta do apoio de uma equipe pedagógica.
Falta de consenso de como efetivar a interdisciplinaridade na
sala de aula.
Metodológicos
Falta de orientação em como criar relações pertinentes
entre as disciplinas.
Uso de projetos multidisciplinares apenas.
Falta de consenso sobre o que é a interdisciplinaridade
escolar.
Relativos aos Professor Falta de domínio de conteúdos de outras disciplinas.
Interdisciplinaridade não é considerada prática legítima,
mas um “refresco”.
Assim como os professores, os alunos não consideram a
Relativos aos Alunos prática legítima.
Os alunos não sabem dialogar e querem respostas prontas
Tabela 1. Problemas e dificuldades de implementação da interdisciplinaridade.

Já em [Kikuchi and Guariente 2014], a adoção de temas transversais em curso
de bacharelado de enfermagem, viabiliza a sensibilização dos futuros enfermeiros para
atenção humanística na atuação técnica do profissional de saúde. Neste caso, o currículo
integrado permite que professores estejam cientes e engajados na abordagem e articulação
intencional dos temas transversais com os conteúdos curriculares. Estes são exemplos
de planejamento curricular que, mesmo diante de dificuldades, avança na prática
interdisciplinar e transdisciplinar, alcançando os resultados almejados, contribuindo para
formação integral, mesclando as dimensões de ensino, pequisa e cidadania.
Em outras situações, em especial motivadas também em atenção aos requisitos
legais, documentos institucionais e documentos dos cursos são inspecionados para
quantificar o nível e forma do atendimento à legislação. É o caso da experiência relatada
em [Dinardi and Araujo 2017], especificamente relacionada ao tema de Educação
Ambiental, em que foram verificados os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC)
e aplicados questionários junto aos coordenadores de sete cursos superiores. O
resultado aponta um posicionamento afinado dos coordenadores quanto à importância da
abordagem dos temas relacionados à Educação Ambiental. Entretanto, nos documentos
foi identificado um atendimento aos requisitos legais sem um padrão aparente entre os
diferentes cursos. Em suas conclusões, é apontada a importância de aprofundar os estudos
sobre a qualidade da abordagem praticada em diferentes cursos do ensino superior.
3.1. Estudo de caso de inspeção de temas nos conteúdos curriculares
Em processo similar ao descrito em [Dinardi and Araujo 2017], IES localizada na Região
Metropolitana de Porto Alegre, realizou inspeção nos conteúdos curriculares dos cursos
superiores. O esforço abrangia múltiplos cursos e a inspeção buscava, nos conteúdos dos
componentes, referências dos três temas incluídos nos requisitos legais.
Como fruto do trabalho de inspeção, estabeleceu-se o mapeamento das abordagens
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dadas aos diferentes temas dos requisitos legais nos diferentes cursos da IES. Percebeu-se
a demanda iminente de uma ferramenta para potencializar a informação gerada. Como
pontos chave de um possível software para tal demanda, estabeleceu-se um conjunto de
necessidades:
• Ajustes nos sistemas de informação - O sistema acadêmico da instituição, naquela
parte que trata de cadastros de cursos, currículos e componente curriculares, deve
ser ajustada para permitir o registro das diferentes temáticas.
• Sinalização dos temas nos componentes curriculares - A partir da informação
disponível, documentos relacionados à inclusão das temáticas nos componentes
devem ser “marcados”, sinalizando que determinado conteúdo curricular atende
determinada temática.
• Disponibilidade de informações - Deve ser possível oferecer diferentes formas de
acesso à informação sobre a abordagem de temas nos conteúdos curriculares para
diferentes públicos.
• Aperfeiçoamento continuado - Utilizar a informação disponível para apoiar
a qualificação das práticas interdisciplinares e transdisciplinares e também a
formação docente continuada.

4. Proposta de ferramenta de mapeamento
A partir das referências colhidas na pesquisa bibliográfica e no estudo de caso observado,
puderam ser elencados pontos relevantes para a viabilização da abordagem transversal.
Estes pontos chave passam a ser entendidos como requisitos para a ferramenta de
mapeamento.
Os requisitos para ferramenta proposta incluem:
• Registro dos pontos de abordagem dos temas nos componentes curriculares,
• Registro das definições dos temas permitindo ampla comunicação para que
possibilite a aplicação intencional nos componentes,
• Demonstração do relacionamento de diferentes componentes através dos temas
transversais sinalizando possibilidades de práticas interdisciplinares,
• Estabelecimento das bases para mecanismos para recuperação de informações e
verificação da efetividade de prática interdisciplinar e transdisciplinar,
• Integração aos sistemas de informação da instituição de ensino,
• Permissão de acesso a usuários de diferentes perfis para contribuir para
manutenção do mapeamento em prática colaborativa entre gestores e corpo
docente.
Na Figura 1 são apresentados os usos/integrações da ferramenta proposta.
Enquanto proposta, estas especificações estabelecem a versão inicial de uma
infraestrutura que se preocupa em armazenar e disponibilizar as informações básicas
para discussões e engajamento da comunidade acadêmica em torno das possibilidades
de abordagem transversal de temáticas junto a cursos superiores.
4.1. Processo de software e modelagem de dados
Como proposição de um software, este trabalho ficará restrito a atividade de especificação
de software, ou, engenharia de requisitos. Pois esta atividade:
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Figura 1. Casos de uso para ferramenta proposta

é o processo de compreensão e definição dos serviços requisitados
do sistema e identificação das restrições relativas à operação e
desenvolvimento do sistema. A engenharia de requisitos é um estágio
particularmente crítico do processo de software. [Sommervillee 2011,
p. 24].
Para este trabalho, a engenharia de requisitos é focada em uma variação da
atividade de “Elicitação e análise de requisitos” que corresponde a análise das demandas
que se espera que o software possa atender. Essa etapa também inclui a possibilidade de
desenvolvimento parcial e construção de protótipos de interface.
Para atender ao requisito de integração com sistemas acadêmicos de instituições
de ensino superior, faz-se necessário observar modelagem de dados de sistemas reais
para então compor uma proposta de modelagem de dados viável buscando a integração
com diferentes sistemas existentes. Da solicitação feita a diferentes instituições de ensino
superior, duas respostas foram obtidas, auxiliando na concepção da modelagem que pode
ser observada na Figura 2.
O que se busca é possibilidade da ferramenta proposta ser integrada aos sistemas
de informação existentes em quaisquer IES. No modelo da Figura 2, a tabela mttLIGACAO
tem a função de integrar os dados do mapeamento com os registro dos respectivos
componentes curriculares no sistema acadêmico da IES interessada.
4.2. Prototipos de interface
Como dimensão mais visível desta proposta, foram confeccionados alguns protótipos de
interface para fornecer uma prévia de telas com as quais os usuários irão interagir.
No acesso ao sistema, após selecionado o curso, é apresentada na Figura 3
a interface de mapeamento de temas transversais. Tal interface tem o objetivo de
fazer o registro da inclusão de determinado tema em um componente curricular. Para
isso, basta marcar ou desmarcar o checkbox do canto superior direito do respectivo
quadro representando o componente particular da grade curricular. O mapeamento mais
detalhado pode ser acessado clicando sobre a imagem da engrenagem.
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Figura 2. Modelagem ER proposta para permitir integração da ferramenta em
sistemas acadêmicos pré-existentes

Figura 3. Mapeamento de tema transversal no conteúdos curriculares

A interface apresentada na Figura 4 tem o objetivo de reunir as funcionalidades
necessários para o registro da abordagem de temas transversais sob a perspectiva da
disciplina específica e também da abordagem transdisciplinar em diferentes componentes.
Por fim, a Figura 5, apresenta um exemplo de informação gerada a partir do
registro do mapeamento realizado. Trata-se de uma listagem que informa sobre os
diferentes tipos de abordagem e articulações mapeados nos diferentes componentes
registrados para um determinado curso. A listagem tem função de informar ao público
interno e externo.

5. Considerações Finais
A efetivação de temas transversais do ensino superior depende de planejamento curricular,
ação pedagógica e engajamento docente sobre o delineamento claro e consistente acerca
das temáticas que se pretende trabalhar no currículo. Esse entendimento adequado das
temáticas pode ser potencializado se as formas de abordagem e articulação estiverem
armazenados em um sistema de informação facilitando a comunicação.
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Figura 4. Configuração da abordagem e articulação transversal

Figura 5. Listagem de abordagem e articulação de temas transversais

O registro deste mapeamento pode ser revertido para inúmeras formas de
comunicação e sensibilização para professores e alunos. As possibilidades de abordagens
podem ser comunicadas, incluídas em ementas e conteúdos dos componentes curriculares,
inseridas em material didático digital, quando, por exemplo, disponíveis em ambientes
virtuais de aprendizagem, entre outras possibilidades.
Tais informações podem ser utilizadas para o amadurecimento da prática
transversal, em revisões de temáticas e formas de abordagem, em formação continuada de
professores, para proporcionar trocas de experiências de diferentes temáticas em grupos
de professores de determinada instituição.
Acredita-se que a ferramenta proposta, por atuar em ponto tão fundamental
da prática transdisciplinar, auxiliando na divulgação das temáticas e proporcionando
uma visão ampla de sua abrangência, contribuirá para prática da abordagem de temas
transversais no ensino superior. Ainda, sem pretender esgotar a lista de possibilidades
que o mapeamento representa, espera-se contribuir para o processo de ensino e de
aprendizagem pela via da transversalidade.
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Neste sentido, apenas para pontuar algumas possibilidades vislumbradas,
consideram-se pertinentes possibilidades de trabalhos futuros: (1) possibilidades de
articulação de práticas colaborativas suportadas pelo software na gestão dos currículos
e suas possibilidades interdisciplinares e transdisciplinares; (2) utilização dos dados do
mapeamento em um sistema de recomendação de grupos e objetivos de aprendizagem
para temas transversais; e (3) utilização das possibilidades de abordagem das temáticas
registradas no software para viabilizar ferramentas de apoio à formação continuada.
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Abstract. We are experiencing a technological revolution, where the challenge
is to know how this whole arsenal of information can contribute to the
development of meaningful learning. It is important to reflect on what
epistemological postulates we should follow regarding a learning theory that
meets the specificities of a networked society. Based on this premise, we
propose, in this paper, to present and discuss the importance of Online
Collaborative Learning Theory as a didactic paradigm focused on the
development of competences of the 21st century, whose premise is to develop
creativity, collaborative work and engage students Within the context of the
Internet and the knowledge age, overcoming the digital divide between 21st
century environments and 20th-century pedagogies.
Resumo. Estamos vivendo uma revolução tecnológica, onde o desafio consiste
em saber de que forma todo este arsenal de informações poderá contribuir
para o desenvolvimento de aprendizagens significativas. É importante
refletirmos sobre que postulados epistemológicos deveremos seguir no que diz
respeito a uma teoria de aprendizagem que atenda às especificidades de uma
sociedade em rede. Partindo dessa premissa, nos propomos, no presente
paper, apresentar e discutir a importância da Teoria da Aprendizagem
Colaborativa On-line como um paradigma didático focado no
desenvolvimento de competências do século XXI, cuja premissa consiste em
desenvolver a criatividade, o trabalho colaborativo e engajar os estudantes
dentro do contexto da Internet e da era do conhecimento, superando o fosso
digital entre os ambientes do século XXI e as pedagogias do século XX.

1. Introdução
As revoluções tecnológicas transformaram as relações humanas, os processos de
comunicação, a dinâmica do conhecimento e o mercado de trabalho. Mudaram as
formas de se construir conhecimento, uma vez que o mesmo agora se difunde, cresce e
não pertence mais a um indivíduo. Esse contexto permeado por tecnologias digitais traz
consigo o desafio aos educadores pensarem acerca da aprendizagem, tornando-se assim
uma temática polêmica e divergente entre os teóricos que a estudam, no que diz respeito
a uma base conceptual que defina a sua natureza, os seus limites e, sobretudo, o papel
do aprendiz [Beltrán et al, 1987].
Segundo Harasim (2012), atualmente há poucas teorias que oferecem diretrizes
pedagógicas eficientes para ajudar educadores a desenvolverem metodologias eficientes
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para ambientes de aprendizagem on-line. Muitos educadores ainda vêm adotando
metodologias tradicionais que não atendem de modo efetivo ao contexto em que
vivemos, não respondendo assim, às demandas típicas de uma sociedade digital. Há que
se pensar e avaliar as práticas de ensino, bem como teorias pedagógicas no sentido de
tirar partido das oportunidades oferecidas pelas tecnologias on-line.
Considerando que as teorias constituem um conjunto de postulados que nos
auxiliam a compreender e também a intervir na realidade que está em constante
mudança, elas acabam por apresentar um limite no seu campo de atuação. Esse limite
constitui por assim dizer a mola propulsora que desencadeia o surgimento de outras
abordagens ou teorias que tentem explicar a aprendizagem num campo extremamente
vasto, se considerarmos que a produção de conhecimento é um processo que se renova
dia a dia. Isso é bem visível nas palavras de Pinto (1996, p.30) quando diz que
Se, por exemplo, tiver uma bicicleta, uma chave de parafusos e um alicate
servem para resolver o problema. Mas se tiver um automóvel, estas duas
ferramentas não chegam para solucionar todos os problemas, o que não quer
dizer que não sejam úteis. É um processo semelhante o que se passa com as
teorias e, nomeadamente, as teorias da Aprendizagem. Ao passar da
“bicicleta” ao “avião”, ou melhor, do animal homem[…], existem diferentes
tipos de teorias, e, ainda, que provavelmente a produção de novos saberes é
um trabalho interminável [Pinto, 1996, p.30]

Com isso não queremos dizer que as teorias existentes não tenham a sua devida
importância, mas temos que considerar que o seu limite e campo de explicação poderá
não mais atender as especificidades e características do contexto social afetado e
transformado pela revolução tecnológica. Partindo desse princípio, no presente paper
faremos uma breve caracterização de algumas teorias de aprendizagem, para centrarmos
nossa atenção na apresentação da Teoria de Aprendizagem Colaborativa Online (Online
Collaborative Learning Theory – OCL) como uma tentativa de explicar a aprendizagem
em contextos mediatizados pelas tecnologias digitais, voltada para atender às
especificidades de uma geração de alunos que emergem dessa nova ordem social, a
geração net ou mesmo geração Y. Prosseguiremos, apresentando relação entre a OCL e
as tecnologias para em seguida, apresentarmos alguns exemplos de aplicação prática
em contexto educativo. E por fim, teceremos algumas considerações finais.

2. Breve caracterização das teorias da aprendizagem
Segundo Harasim (2012), as teorias que emergiram do século XX, podem ser agrupadas
em três grandes grupos: i) Teoria Behaviorista; ii) Teoria Cognitivista e iii) Teoria
Construtivista da Aprendizagem. Segundo a autora, esse é o ponto de partida para que
possamos entender a relação existente entre as teorias de aprendizagem e as tecnologias,
especialmente os aspetos relacionados com a educação de hoje (século XXI).
O Behaviorismo teve seu foco voltado exclusivamente para aquilo que é
observável, ou seja, estava mais interessado em perceber como os indivíduos se
comportavam ou como, e por que razão, alteravam seus comportamentos. Apesar de na
época (século XIX) ter representado um salto radical no que diz respeito ao surgimento
de um dos primeiros modelos que se detiveram em explicar, de forma empírica, uma
ação humana, uma ação da psicologia e da aprendizagem, foi limitado nas suas
perspetivas [Harasim, 2012], opinião corroborada por [Santos, s/d, p.98] quando diz que
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desconsiderou “os aspetos internos que ocorrem na mente do agente social, centrando-se
no comportamento observável”.
Já a abordagem Cognitivista vem rebater fortemente a limitação do
behaviorismo, refutando a ideia de que o comportamento humano se limitava a uma
sucessão de sequências repetitivas, uma vez que a nossa mente tinha um papel
determinante na tomada de decisões e que, por isso, não poderia estar somente ligada
aos estímulos externos. Neste sentido, esta teoria passou a desconsiderar a mente
humana como uma caixa-preta e sim um universo amplo para processar informações. A
metáfora que melhor representa esta abordagem foi a “mente como um computador”
(Harasim, 2012, p.11).
Por fim, temos a teoria construtivista, a qual preocupa-se em explicar como os
alunos constroem o seu conhecimento. Parte do princípio que o conhecimento é fruto
das interações com o ambiente e com a comunidade, e por isso não poderá ser
considerado algo estático ou absoluto. Nesta perspectiva, a aprendizagem é vista como
algo dinâmico, uma vez que o conhecimento não é estático, podendo ser codificado,
processado, e recodificado, constituindo-se, assim, pontes para outros significados [Cole
et al., 2008; Moreira, 1999]. Assim, o homem é um ser ativo que interage com o meio e
é justamente por meio dessa interatividade que ocorre a aprendizagem.

3. Teoria da Aprendizagem Colaborativa On-line
Segundo Harasim (2012), a Teoria de Aprendizagem Colaborativa Online (Online
Collaborative Learning Theory – OCL) é uma teoria voltada exclusivamente para o
contexto atual, mais conhecido como a era do conhecimento. Tem como pressuposto
básico buscar no discurso dos alunos, em comunidades, a base para criar conhecimentos
e gerar novas ideias [Harasim, 2012]. Para isso, o professor ou e-moderador tem um
papel fundamental uma vez que será o elo na comunidade ou mesmo de uma disciplina
curricular, tendo como incumbência instigar os alunos a aprender de forma colaborativa,
a explorar múltiplas maneiras para a obtenção de uma resposta certa ao problema ou
desafio imposto, ou mesmo fornecer conhecimentos teóricos,
De acordo com essa teoria, através do discurso em comunidades podemos obter
níveis mais altos de entendimento porque, esses ambientes, por natureza democráticos,
pressupõem uma negociação, visando alcançar o consenso. E é justamente nesse
processo que vamos desenvolvendo habilidades de análise e reflexão crítica das
informações, determinantes para o nosso desenvolvimento cognitivo. Os alunos ou
membros de uma comunidade somam esforços para, juntos, discutirem ideias, buscarem
soluções, testar hipóteses, entre outros [Harasim, 2000]. Isso vem de encontro ao que
Vygotsky (1998) enfatiza, pois é através da linguagem e interação com os outros que
poderemos obter níveis mais elevados de desenvolvimento dos nossos pensamentos.
Neste sentido, por meio do discurso oral ou escrito, vamos desenvolvendo competências
e habilidades para estruturar o nosso pensamento desencadeando estratégias para
construir novos conhecimentos.
Esta teoria caracteriza-se por três fases ou processos, os quais descrevem de
forma nítida a evolução para alcançar o conhecimento que, passam do pensamento
divergente para o pensamento convergente, fruto da negociação e discussão entre pares
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suportados pelo e-moderador [Harasim, 1990, 2002] conforme pode ser visto na Figura
1 que se segue:

Figura 1. Três fases da Teoria da Aprendizagem Colaborativa On-line
[Harasim, 2012, p.94]
A primeira fase denominada Idea Generating – IG (Ideias Geradas) – pode ser
identificada como sendo uma fase onde os participantes estão mais preocupados em
emitir as suas opiniões e contar as suas experiências. Nessa fase é muito comum haver
um brainstorming, onde, muitas vezes, podem verificar-se ideias soltas e sem nenhum
sentido. Como se pode observar na figura acima, não há interação, o grupo ainda está
tímido, e com isso há uma predominância de posicionamentos individuais. Contudo,
verifica-se já um certo comprometimento do grupo em contribuir para a construção de
um conjunto diversificado de ideias e perspectivas. Nesta fase, o e- moderador cria o
tópico de discussão e define como será o processo de discussão, com parâmetros
temporais ou não. “Esta fase é um processo altamente democrático e envolvente: todos
apresentam uma ou várias ideias” [Harasim, 2012, p.96]
Na segunda fase, denominada Idea Organizing –IG (Ideias Organizadas), já se
percebem algumas mudanças conceituais, uma vez que os membros começam a
interagir, seja questionando, concordando ou discordando de opiniões dos colegas, ou
lendo as sugestões do professor ou e-moderador. A partir daí, começam a organizar as
suas ideias, filtrando as informações relevantes e rejeitando aquelas que porventura não
têm relevância com a temática, podendo então suscitar novas ideias ou posicionamentos.
As contribuições crescem e servem para enriquecer o grupo que pouco a pouco se vai
consciencializando da importância de somar esforços para resolver o desafio proposto.
Nesta fase, o e-moderador é de extrema importância, seja na elucidação de possíveis
equívocos de compreensão por parte dos alunos, seja ao oferecer novas fontes de
informação com vista a subsidiar os alunos no processo de construção de conhecimento
(Harasim, 2012). Segundo a autora, nesta fase é claro o progresso intelectual dos
participantes, uma vez que já tomaram consciência das múltiplas perspectivas
identificando se as mesmas têm relevância no âmbito da temática em estudo, contudo,
ainda não há consenso entre o grupo. Nesta fase pode haver algumas gerações de ideias,
mas por excelência é uma fase onde os membros da comunidade aplicam conceitos
analíticos, organizam e refinam as suas reflexões.
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Por fim, temos a última fase, intellectual Convergence – IC (Convergência
Intelectual) que em teoria, permite verificar que, de fato, o grupo construiu
conhecimento de forma colaborativa. Percebe-se que as ideias estão estruturadas através
dos processos anteriores que permitiram uma convergência de ideias entre o grupo, que,
com a ajuda do e-moderador, alcançaram níveis intelectuais mais avançados, onde
passam a analisar e refletir sobre tudo o que foi discutido e conseguem chegar a uma
conclusão ou emitir uma opinião assertiva sobre a temática. Harasim (2012) enfatiza
que essa fase pode ter como produto final um artefato que pode ser expresso como uma
solução a um problema, uma teoria, um artigo, entre outros, que pode ser aplicado em
outros contextos.
Esse processo não é circular, mas está em contínuo crescimento, tendo o
feedback, principalmente do e-moderador, um fator de fundamental importância para o
crescimento e desenvolvimento do grupo. Como podemos observar através da figura, na
segunda fase, o grupo poderá passar diretamente para a terceira fase ou pode gerar
outras ideias e voltar para a primeira fase e continuar todo o processo.
Harasim (2012) em seus estudos usa o termo “reaculturação”, para explicar o
processo por que passam os membros participantes de uma comunidade quando
confrontam-se com novas problemas ou novas perspectivas sobre um problema já
existente. Tal afirmação deve-se ao facto de que quando inicialmente ingressamos em
cursos ou mesmo numa comunidade, temos ideias pré- concebidas dos assuntos ali
abordados, as quais se vão modificando quando interagimos com os colegas, com o emoderador e também quando acessamos a diversos recursos, contribuindo para que
consigamos atingir um entendimento mais profundo dos conteúdos ali abordados, que,
pouco a pouco, vão assumindo um sentido, uma espécie de identidade não mais
individual, mas do grupo a que pertencemos – a comunidade. Segundo a autora, essa
estratégia pode ser utilizada em todos os níveis de ensino, porque além de promover a
construção do conhecimento poderá auxiliar o professor a avaliar as habilidades e
competências dos seus alunos, tendo em conta o movimento em espiral que é feito
através de feedback contínuo, ou seja, há a necessidade de se passar constantemente
pelos mesmos pontos, com vista a alcançar níveis mais elevados de compreensão (ver
Figura 2).

Figura 2. Espiral da Aprendizagem Colaborativa [Harasim, 2012, p.97]
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Para além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo, Harasim (2012)
enfatiza que este modelo é perfeitamente exequível em processos que requerem
aplicação imediata a situações do mundo real, muito comum em cursos de formação de
professores em serviço (ou não). Para a autora, estes processos estimulam mudanças a
nível conceitual, principalmente nas fases da geração de ideias e organização de ideias.
Já a fase final, denominada convergência intelectual, aplica-se mais a situações de
contexto do mundo vivido pelos seus participantes.
3.1. Teoria de Aprendizagem Colaborativa On-line x Tecnologias Digitais
No que diz respeito à relação dessa teoria com as tecnologias, os ambientes on-line
assumem um papel de fundamental importância, seja para ajudar nas tarefas diárias de
aprendizagem ou mesmo nos processos de aprendizagem. Contudo, há que tomar a
devida atenção porque nem todas as ferramentas disponíveis na web podem ser
consideradas como ambientes de aprendizagem colaborativa. Segundo Harasim (2012),
apesar de algumas delas apresentarem potencial de melhoria do discurso colaborativo e
grupos de conversação, não são capazes de suportar a aprendizagem colaborativa e a
construção do conhecimento pelo discurso.
Como exemplos dessas ferramentas, Harasim cita os Blogs, Wikis e Redes Sociais,
consideradas não como peças do processo de aprendizagem, mas apenas tentativas de
concatenar as informações, inadequadas para uma aprendizagem efetiva; pois, para que
seja possível aprender de forma colaborativa, com vista à construção do conhecimento,
é imprescindível um espaço partilhado para o discurso e a interação, ou seja, “um
ambiente compartilhado para o discurso e a interação. Este espaço compartilhado é o
coração de um ambiente de aprendizagem on-line que pode suportar A OCL” [Harasim,
2012, p.98]. Temos, pois, que atentar às seguintes características descritas por Harasim
(2012), a referir:
a) Têm que funcionar de forma similar a uma sala de aula, ou um campus, onde as
pessoas têm acesso a diferentes tipos de conteúdo e também podem dialogar
constantemente;
b) Têm que ser vistos como ambientes vivenciados pelos seus membros participantes, os
quais se movimentam, circulam, descobrem e vivenciam os recursos existentes e teorias
subjacentes;
c) Não podem ser considerados somente canais de informação. É mais do que isso, pois
configuram-se como espaços onde, além de buscarmos as informações, podemos
negociar significados, testar hipóteses, aprofundar conhecimentos ou, através da
interação, construir novos saberes;
d) São ambientes free (gratuitos) e também desprovidos de hierarquias, com vista a
deixar os seus membros mais à vontade para participarem.
O que Harasim (2012) quer dizer com isto é que os ambientes de aprendizagem
que aspiram a sê-lo têm que ser devidamente pensados e elaborados para o propósito a
que se destinam; não basta dispormos de uma panóplia de ferramentas disponíveis
“prontas” e “acabadas” e crermos que somente isso será suficiente para o completo
engajamento do grupo no processo da aprendizagem colaborativa.
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A OCL proposta por Harasim (2012) vem de certa forma completar os desafios
colocados ao ensino e aprendizagem na era digital. Parte dela complementa as
epistemologias já existentes alinhando-se na perspectiva da autora, numa lógica
construtivista, mas diferente do construtivismo tradicional proposto por autores com
Piaget e Vygotsky, atrás referenciados. No esquema (ver Figura 3) adaptado de Harasim
(2012) sintetizamos as grandes famílias epistemológicas das teorias da aprendizagem
destacando as duas grandes famílias: objetivismo x construtivismo.

Figura 3. Perspectivas epistemológicas das teorias
[adaptado de Harasim, 2012, p.14]
Como se pode verificar, a OCL alinha-se na lógica construtivista e destaca-se
pelo fato da aprendizagem ser resultado de múltiplas perspectivas individuais rumo a
um consenso ou, nas palavras da autora, uma convergência intelectual que é o resultado
da construção colaborativa do conhecimento e do ensino, constituindo-se como um
processo de indução dos aprendizes através do discurso.

5. Aplicações práticas da Teoria da Aprendizagem Colaborativa Online
Nesta seção serão apresentadas algumas situações onde poderá ser utilizada a teoria
OCL na aprendizagem de alunos tanto na aprendizagem online como no modelo
blended learning
• Estudo de caso on-line (simulação) – o uso de estudos de casos on-line é uma
pedagogia inovadora, a qual por meio da OCL promove a interação, garantindo
oportunidades expandidas de intercâmbio, variedade e, portanto, aumento de realismo.
Os estudantes podem trabalhar em pequenos grupos para entender e resolver o problema
colocado. Para o feito, é disponibilizada uma variedade de informações para que os
mesmos possam pesquisar e depois discutirem visando a elucidação do caso, simulando
sua resolução. Inicialmente, todos têm pensamentos divergentes e à medida que vão
interagindo vão organizando as ideias e por meio do discurso e com a ajuda do emoderador, vão testando hipóteses com o propósito de resolverem o problema
apresentado. Quando isso acontece, pode-se dizer que o grupo chegou a fase
denominada convergência intelectual (Harasim, 2012)
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•Seminários on-line- esta estratégia pode ser aplicada em diferentes níveis. Consiste em
dividir a turma temática em pequenos grupos, visando ativar e estimular a discussão
referente a uma temática. Ela (a turma) será acompanhada por um e-moderador visando
encorajá-la a participar na geração de ideias. Essa geração de ideias pode vir em forma
de brainstorming, onde o e-moderador terá como incumbência de manter o foco da
discussão. Nessa fase, seu papel não é julgar e sim ajudar os integrantes a organizarem o
seu pensamento por meio de discussões das questões, facilitando a interação com o
grupo. A fase seguinte será a análise resumida e transcrita do discurso, em que deverá
ser evidenciado o volume de mensagens, papel desempenhado por cada integrante e as
lições aprendidas. Em seguida serão categorizadas, pelo e-moderador, as mensagens
como sendo de ordem social ou cognitiva. (Ideias organizadas e convergência
intelectual). Os resultados devem ser apresentados em forma de gráficos e apresentados
à turma (idem)
• Programa de desenvolvimento profissional –esse tipo de formação pode ocorre tanto
em contexto formais como informais. Os participantes têm acesso a uma série de
recursos que vão desde ferramentas de comunicação síncrona como assíncrona com
acesso anytime e anywhere e as temáticas são organizados em diferentes tópicos de
discussão. Inicialmente, os participantes têm ideias gerais sobre a temática e, com ajuda
do e-moderador vão organizando as ideias até alcançarem o pleno entendimento por
meio da convergência intelectual. Esse tipo de formação é muito comum em
comunidades e prática, onde um grupo de profissionais com a finalidade de melhorar
suas práticas engaja-se em grupos de discussão e, com o passar do tempo, viram
expertise em suas áreas, fruto resultante da interação e compartilhamento de ideias com
os integrantes do grupo o qual faz parte. (Ibdem)

6. Considerações finais
É neste contexto que Harasim (2012) e Holmes et al. (2001) declaram que é preciso
acompanhar a evolução dos tempos, procurando conceitos e teorias de aprendizagem
que busquem explicar, orientar e fundamentar estes novos modelos de aprendizagem
suportados pelas tecnologias digitais, onde o conhecimento não é mais visto de forma
linear, nem tampouco em ambientes reducionistas que, muitas vezes, tolhem a nossa
imaginação e criatividade.
O que importa não é o que sabemos, mas sim a nossa capacidade para
continuarmos a aprender mais. Esta capacidade poderá ser efetivada através das
conexões que fazemos nos diversos espaços de aprendizagem. Neste sentido, é
importante estarmos atentos aos diversos espaços e formas que poderão ajudar a acessar
às boas fontes de informação, permitindo uma aprendizagem contínua. Estes espaços
podem transcender as instituições escolares e materializem-se numa nova sociedade, a
sociedade em rede, em que a colaboração e partilha de conhecimentos assumem uma
relevância acrescida. Nesta perspectiva, o conhecimento passa a ser visto como um
constructo da convergência do discurso em comunidade de aprendizagem (Harasim,
2012).
Para que isso, de facto, aconteça é necessário que sejam desenvolvidas as
literacias digitais, que são uma das competências necessárias para promover a inclusão
das pessoas no novo paradigma social conhecido como sociedade da informação e do
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conhecimento e, dessa forma, possam intervir no mundo mediado pelas tecnologias, que
necessita de pessoas preparadas para utilizarem sabiamente esse espaço e, mais
importante, que saibam desfrutar dos seus benefícios. Isto só será possível com a
aquiescência de competências digitais que, além de subsidiar nessa tarefa, poderá
promover a sua inclusão digital e social.
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Resumo. Os personagens não jogáveis são amplamente utilizados em
aplicações que visam o entretenimento, tais como em jogos digitais. No
contexto educacional, mais especificamente nos mundos virtuais 3D, estes
personagens permitem que sejam criadas atividades de ensino e aprendizagem
personalizadas que podem ser adaptadas de acordo com os objetivos
educacionais. Este artigo apresenta não só uma revisão teórica como também
exemplos de aplicação, com o objetivo de apoiar tanto professores quanto
pesquisadores a partir da apresentação das principais funções e ações da
implantação de agentes virtuais NPC, destacando a importância de
considerar a dimensão afetiva no apoio ao ensino e aprendizagem.
Abstract. Non-player characters are widely used in applications that target
entertainment, such as in digital games. In the educational context, more
specifically in 3D virtual worlds, these characters allow to create personalized
teaching and learning activities that can be tailored to educational goals. This
paper presents not only a theoretical review but also application examples,
with the objective of supporting both teachers and researchers from the
presentation of the main functions and actions of the implantation of NPC
virtual agents, highlighting the importance of considering the affective
dimension in the support of teaching and learning.

1. Introdução
A tecnologia atualmente permite disponibilizar ambientes imersivos que possibilitam a
participação e interação dos usuários em um mundo virtual (MV), ensejando interações
com objetos/seres reais ou virtuais, locais ou remotos, bem como modelos simplificados
ou ampliados (realidade mista ou aumentada). A introdução deste tipo de recurso tem
sido utilizada amplamente em jogos e começa a ser também considerada para uso
educacional. Mas, diferentemente da situação de jogos, onde o objetivo é basicamente
entretenimento, em aplicações educacionais o objetivo é ensejar aprendizagem.

198

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

Os Personagens Não Jogáveis, internacionalmente referidos pela sigla NPC (Non
Player Character), são entidades que podem integrar um ambiente imersivo, tal como
em jogos e que visualmente se assemelham aos avatares que representam os usuários
humanos, mas tem um comportamento regido por roteiros (scripts) (HERPICH et al.
2016). A incorporação de cenários, objetos e avatares com roteiros, permite
individualizar as reações que os usuários recebem no ambiente através de seu próprio
avatar.
O projeto e implementação destas entidades demanda um estudo das
possibilidades da tecnologia atual no MV considerado, com vistas a permitir a
implementação de funcionalidades e mecanismos que possibilitem uma participação
produtiva destes personagens na situação de ensino e aprendizagem pretendida.
Mediante a incorporação de mais inteligência e comportamentos sociais aos NPC é
possível tornar o MV mais atraente, pois a reação proporcionada torna-se mais
inteligente, adaptável, personalizada e, assim mais eficaz e envolvente. NPC realistas
são essenciais no contexto dos jogos e estão passando a integrar também os MV
(McCLURE, CHANG e LIN 2013).
Construir personagens animados para integrar a dinâmica de aprendizagem em
um MV requer não só melhorar a animação gráfica, mas também o modelo
comportamental. Pois, conforme destacado por Ratan e Hasler (2011), a própria
aparência do avatar pode influenciar as atitudes do usuário do MV (aluno).
A tarefa inicia com a busca de tecnologias para a modelagem dos agentes
virtuais no MV, com relação à sua aparência, gestos, movimentação, comportamentos e
falas. Mas existem ainda grandes desafios a serem vencidos para tornar factível a
implantação de agentes virtuais (NPC) capazes de imitar ou simular a maneira como os
seres humanos agem em um ambiente, interagem e cooperam para resolver problemas.
Neste sentido, as pesquisas desenvolvidas em Computação Afetiva têm relevância e
precisam ser consideradas.
Estas pesquisas refletem os estudos da Neurologia, da necessidade de adaptação
de sistemas ao homem, da importância da dimensão afetiva no raciocínio e lógica em
programas como apoio ao ensino e aprendizagem (DAMÁSIO 2011, BERCHT 2001). O
afeto e a tecnologia estão formando um novo relacionamento na medida em que as
interações com objetos inteligentes podem ser melhor reguladas e mais “humanizadas”.
Em ambientes virtuais aplicados à educação, agregar a dimensão afetiva tem se
realizado através das funcionalidades de expressar e reconhecer os afetos das interações
entre os agentes biológicos e artificiais envolvidos (LONGHI 2011). A efetivação das
funcionalidades acontece através de “materializações” ou incorporações no ambiente
por personagens explícitos, como os agentes pedagógicos afetivos (tutores,
companheiros de aprendizagem), de recomendações, avisos ou de ações diferenciadas
por parte do ambiente ou objeto de aprendizagem em função da descoberta da
afetividade envolvida entre aprendiz e sistema (IEPSEN 2013).
Em ambientes que simulam a realidade, os usuários que estão usando-o, tendem
a perceber este mundo virtual como semelhante ao real (BENTO e GONÇALVES
2011). Logo, os NPC, como personagens inseridos devem ter comportamentos críveis,
como a expressão de seus estados afetivos ou do reconhecimento dos afetos dos
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usuários envolvidos na interação e participação. Especificamente em contextos
educacionais, os NPC necessitam apresentar um modelo comportamental que reflita os
afetos envolvidos, em seus diferentes personagens, como tutores, companheiros de
aprendizagens e outros.
Este modelo comportamental deve se basear em teorias de geração ou
reconhecimento da afetividade, expressa em suas ações, em suas falas, em suas
movimentações (BERCHT 2001, LONGHI 2011). Neste sentido, Voss et al. (2017)
realizaram uma pesquisa explorando como e se os recursos dos MV afetam os usuários,
em especial a aparência e a adição de gestos aos avatares e aos personagens nãojogáveis. Os autores descrevem 73 animações diferentes disponíveis por padrão na
biblioteca do OpenSim e ao mesmo tempo constataram a capacidade, não só dos
avatares como dos NPC, em manifestar emoções através de movimentos, sons e textos,
podendo exercer uma influência afetiva positiva no sujeito (aluno), consequentemente
estimulando a aprendizagem.
Com base no contexto apresentado na seção introdutória deste artigo, a pesquisa
realizada buscou apresentar um levantamento destas possibilidades consideradas e sua
discussão à luz de uma arquitetura pedagógica, que seja capaz de ensejar a
aprendizagem em um ambiente imersivo proporcionado por mundos virtuais.

2. OpenSim e Personagens Não Jogáveis (NPC)
O projeto OpenSim foi fundado em janeiro de 2007 por Darren Guard, que percebeu o
potencial para um servidor de código aberto que poderia ser usado para diferentes
aplicações, inclusive como um ambiente virtual de aprendizagem em três dimensões
(3D) (OPENSIM 2017). O OpenSim é um servidor de MV com Licença Berkeley
Software Distribution (BSD) que pode ser utilizado para criar e desenvolver ambientes
virtuais 3D.
Embora o projeto do OpenSim ainda se encontre em estágio Alfa, as versões de
software disponibilizadas já permitem seu uso de forma individual ou coletiva. O
ambiente pode ser implantado na máquina do usuário tanto para seu uso exclusivo
quanto compartilhado com um pequeno número de outros usuários (modo standalone).
Além disso, existe a possibilidade de ser instalado em um servidor, permitindo um
número maior de usuários simultaneamente visitando e interagindo no MV (modo grid)
(OPENSIM 2017).
O OpenSim é escrito em C# e foi projetado para ser facilmente extensível, o que
permite aos desenvolvedores personalizarem os seus MV utilizando as tecnologias que
melhor trabalham. O OpenSim pode ser executado tanto no Windows sobre o
Framework .NET quanto sobre máquinas do tipo UNIX sobre o Framework Mono (o
que o torna compatível com os sistemas operacionais Linux e Mac OS) (OPENSIM
2017).
A programação necessária para associar comportamentos específicos a objetos
no OpenSim é feita tradicionalmente usando scripts que são escritos usando a
linguagem proprietária Linden Scripting Language (LSL) do ambiente Second Life. Mas
adicionalmente é possível utilizar funções desenvolvidas especificamente para o
ambiente OpenSim usando a Open Simulator Scripting Language (OSSL). Estes scripts
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são associados a objetos, e, a fim de usá-los para controlar um agente dentro do MV, os
objetos devem ser anexados ao agente. Esta abordagem tem muitas limitações quando
utilizada para simulações de Inteligência Artificial (IA), por razões relacionadas ao
controle limitado sobre o agente, usando o objeto com o script.
A Figura 1 apresenta a interação de um usuário com uma simulação (da área de
Física), com a presença de um NPC representado por um avatar. O NPC é conectado a
um chatterbot, que permite ao usuário solucionar eventuais dúvidas sobre a simulação
por meio do chat. Além disso, uma pequena parte do código desenvolvido através de
funções LSL e OSSL é apresentada. Estas funções são detalhadas ao longo do trabalho,
mais especificamente na Tabela 1.

Figura 1 - Interação entre usuário e agente artificial no MV

Para que algumas funções possam ser realizadas no OpenSim (e.g., criar um
NPC, remover um NPC, etc.), é necessário habilitá-las na região desejada por meio da
configuração do arquivo “OpenSim.ini”. Uma vantagem dessa abordagem é que
nenhum cliente externo é necessário para a criação e manipulação de um NPC e suas
aparências podem ser salvas em arquivos do próprio OpenSim. Uma desvantagem é que
existe apenas um subconjunto limitado de funcionalidades disponíveis, sendo necessário
escrever um conjunto de scripts para controlar os diferentes aspectos de um NPC. Outra
limitação, é que os NPC não podem se mover para fora da região em que são criados
(OPENSIM 2017).
Se um NPC não agir de uma maneira tal como esperado de um humano ele pode
retirar o realismo da experiência. Na indústria de jogos, técnicas de IA têm sido usadas
para direcionar o comportamento dos NPC. O desenvolvimento da programação
necessária para conseguir este tipo de reação é bastante complexo. A disponibilidade de
chatterbots que têm sido usados fora do ambiente do MV pode ser aproveitada para
simplificar a estratégia do desenvolvimento do software capaz de reger o
comportamento do humano virtual.
Um NPC é um personagem que não é controlado por um usuário, mas se
envolve de alguma forma no enredo de um jogo ou de uma simulação. Ele exerce um
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papel específico cuja finalidade envolve interatividade com o usuário. O NPC pode
rastrear a interatividade com o usuário para fins de orientação, apoio e/ou para fins de
avaliação. Além disso, diversos NPC também podem ser utilizados para simular
multidões que, atuando de modo independente ou coordenado, podem criar situações
especiais no MV para as quais se deseja capacitar o usuário a reagir.
O sistema de controle do comportamento NPC é um sistema dinâmico
complexo. Os principais elementos deste sistema são os estados em que o NPC pode
estar e dependendo destes estados as reações aos estímulos do ambiente serão
diferenciadas. Na Tabela 1 são listadas um conjunto de funções OSSL, que podem ser
utilizadas especificamente para criar e manipular um NPC.
Tabela 1 – Relação Função x Ação de um NPC

Função

Ação

osNpcCreate

Cria um NPC, onde é possível definir nome, sobrenome,
posição e aparência do mesmo.

osNpcGetPos

Retorna a posição atual do NPC.

osNpcGetRot

Obtém a rotação do avatar, considerando apenas a rotação
em torno do eixo Z (rotação horizontal).

osNpcGetOwner

Obtém o UUID (Universally Unique Identifier) do
proprietário do NPC (quem o criou).

osNpcLoadAppearance

Carrega a aparência do NPC a partir de um notecard criado
com uma das funções de salvar aparência.

osNpcMoveTo

Move o NPC para uma posição específica.

osNpcMoveToTarget

Move o NPC para um determinado alvo. Pode definir como
o NPC vai chegar até lá (e.g., andando, correndo, voando).

osNpcRemove

Remove o NPC especificado pela chave do mesmo.

osNpcSaveAppearance

Salva a aparência atual do NPC para um notecard no
inventário. Incluindo partes do corpo, roupas e acessórios.

osNpcSay

Faz o NPC dizer uma mensagem. Pode ser definido um
canal específico para a emissão da mensagem.

osNpcSetRot

Define a rotação do avatar, considerando apenas a rotação
horizontal (girando o avatar para apontar para uma direção
específica).

osNpcShout

Faz o NPC gritar uma mensagem em um determinado canal.

osNpcSit

Faz o NPC sentar em um objeto.

osNpcStand

Faz um NPC que está sentado levantar-se.

osNpcStopMoveToTarget Para a movimentação atual do NPC para um alvo.
osIsNpc

Retorna o status de um NPC para a chave fornecida (e.g., se
a chave fornecida é um NPC, é um agente, ou não existe).

osNpcPlayAnimation

Reproduz animações no NPC identificado por sua chave.
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osNpcStopAnimation

Para a animação que está sendo reproduzida pelo NPC.

osNpcTouch

Permite fazer com que o NPC toque algum objeto.

osNpcWhisper

Faz o NPC sussurar uma mensagem em um determinado
canal.
Fonte: Adaptado de OPENSIM, 2017

A partir da Tabela 1 é possível verificar uma série de possibilidades com a
combinação de funções do NPC. Assim, diversas soluções têm sido desenvolvidas e
testadas para operacionalizar a implementação de NPC de comportamento interativo
humanoide. Tetyana e Oleg (2013) propõem um modelo adaptativo para controle do
comportamento do NPC que contempla, além dos estados em que o NPC pode estar, um
conjunto de possíveis fatores que eles classificam de internos e externos.
Fatores internos correspondem às necessidades e natureza do NPC (e.g., as
necessidades tendo em vista o objetivo da experiência educacional ensejada) e fatores
externos correspondem a natureza do jogador (os parâmetros cognitivos). A cada
estímulo recebido ou percebido no ambiente, o NPC pode reagir de forma diferenciada,
dependendo de fatores internos (o que precisa ser realizado) e de fatores externos (o que
aquele usuário já realizou). Por exemplo, ao ingressar no MV um usuário pode ativar
um painel de informações e um NPC aparecer guiando-o em um tour pelo ambiente, tal
como no projeto ilustrado na Figura 2.

Figura 2: NPC que oferece um tour guiado (3DLES 2012)

Em outra situação, se o usuário ingressar em uma sala com um conjunto de
experiências, o NPC pode cumprimentá-lo e perguntar se ele deseja receber informações
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sobre os experimentos ou algo em particular (como ilustrado na Figura 1). Se o usuário
se aproximar de um experimento e manifestar a intenção de utilizar aquele experimento
em particular, o comportamento do NPC será diferente. E quando o usuário já realizou
todas as atividades previstas em uma unidade de aprendizagem, o NPC pode informar
que não há mais experiências a realizar e questionar o usuário para avaliar sua
aprendizagem.
A ideia principal deste trabalho é relatar experiências exploratórias de
modalidades de controle de um NPC que permitem reger seu comportamento tal como
um usuário humano faria com seu avatar no MV. Uma possível abordagem, envolve o
uso de um agente para controlar o NPC. Isto é, por trás do NPC há um agente que recebe
informações que chegam ao NPC (e.g., ser tocado por outro avatar, receber um sinal de
um experimento realizado por um avatar controlado por humano, receber uma
mensagem via chat de outro avatar, etc.). Estas informações são então processadas em
um ambiente externo ao mundo virtual e são enviadas para o NPC de modo que esse
possa fazer as sinalizações, emitir respostas e exibir os comportamentos apropriados
para o estímulo recebido.
Os desenvolvedores de jogos têm usado tecnologias de IA para permitir que os
NPC possam se comportar de uma forma realista. A implementação de algoritmos de IA
mais avançados é limitada neste contexto, uma vez que é difícil programar algoritmos
complexos em linguagens de script disponíveis para controlar o comportamento dos
NPC. Uma forma de contornar esta dificuldade é comentada por Fraser (2013), que cita
diversos ambientes onde o interfaceamento com sistemas mais sofisticados nos quais o
desenvolvimento de algoritmos mais inteligentes é facilitado por funcionalidades de
programação de alto nível, as quais são usadas para especificar o controle do
comportamento do NPC. O script sendo executado no NPC passa a ter funções mais
limitadas e através da interface com o sistema externo (agente) é estabelecida a relação
NPC-agente. Um protocolo de baixo nível transporta e traduz as mensagens
intercambiadas entre o NPC e o agente.
Uma solução para interação entre um NPC desenvolvido no MV Second Life e
um agente externo é apresentada por Ranathunga (2012), que utilizou a biblioteca
LibOpenMetaverse (LIBOMV). Esta biblioteca também pode ser usada para o controle
de NPC na plataforma OpenSim. Com esta biblioteca um agente pode sentir o ambiente
do MV no seu entorno. Porém, os dados sensoriais extraídos podem resultar em um
grande volume de informações de baixo nível (informação de posicionamento do avatar
e de objetos e informações de animação do avatar), tornando-se difícil de usar estes
dados diretamente no processo de raciocínio de um agente.
Ao mesmo tempo, a extração destes dados pode resultar na geração de uma
sobrecarga de informações para um agente. Ranathunga (2012) defende o uso de um
mecanismo de fusão de dados que gera “instantâneos” de um determinado momento no
ambiente com base nos itens de dados recebidos individualmente. Para converter esta
informação de baixo nível em um nível de abstração adequado que pode ser usado pelo
agente, é necessário primeiro processar este “instantâneo” para identificar informação
contextual baseada principalmente nas relações espaciais de avatares e objetos. Ele
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então usa um mecanismo de processamento de eventos complexos nestes instantâneos e
identifica os eventos de alto nível temporalmente correlacionados.
Em síntese, a implementação desses personagens não jogáveis no MV é feita a
partir de scripts, conforme destacado anteriormente neste trabalho. Por meio da inserção
dos NPC é possível personalizar o ambiente, individualizando as ações dos mesmos de
acordo com o estudante, consequentemente dando maior funcionalidades ao MV.

3. Exemplos de aplicação
A inserção dos NPC pode ocorrer a partir de determinadas ações do avatar do aluno, por
exemplo: tocar um objeto, digitar uma mensagem em um canal específico do chat ou
simplesmente se aproximar de determinada região. Isso é possível graças à presença e
configuração de sensores ao longo do MV, que detectam a presença do avatar e
disparam alguma ação específica. Este tipo de ação permite realizar uma série de
interações com o aluno.
Como exemplo de interação, pode-se imaginar o seguinte cenário: quando o
avatar do aluno se aproximar da porta, a mesma abre automaticamente e ao mesmo
tempo surge um NPC dando as boas-vindas e apresentando algum experimento, o NPC
pede que o aluno o siga até uma determinada posição onde está disponibilizado um
vídeo sobre o experimento a ser realizado, simultaneamente vai liberando informações a
respeito do vídeo bem como do experimento, permitindo ainda que o avatar do usuário
converse com ele. Este cenário, não só é possível de ser realizado, bem como todas
estas interações podem ser coletadas e armazenadas em tempo real em uma base de
dados externa ao MV como forma de registrar as atividades desenvolvidas.
Outro ponto a ser abordado é a especificação do nível de conhecimento do
agente virtual sobre cada um dos alunos participantes do MV, buscando fornecer
informações e instruções personalizadas para cada indivíduo. A coleta de informações
no MV permite fornecer ao agente virtual um conjunto de dados que pode ser
processado e utilizado para um determinado objetivo. Alguns exemplos: identificar o
tipo de material de aprendizagem que o aluno mais interage, o tipo de simulação que foi
visualizada mais vezes, quanto tempo o aluno permaneceu manipulando um material
didático ou se ele gosta de conversar frequentemente com os demais participantes. Estas
funções podem ser consideradas como “aprendizados” valiosos a serem adquiridos pela
base de conhecimento do agente virtual.
Com base nestes preceitos, podem ser realizadas ações como a indicação de
materiais de aprendizagem levando em consideração o estilo de aprendizagem ou o
nível de expertise do aluno. Ao mesmo tempo, é possível estimular a conversação com o
agente, onde o mesmo pode propor desafios a serem discutidos ou fornecer informações
relevantes sobre os conceitos abordados.

4. Considerações finais
As tecnologias atuais permitem a criação de ambientes altamente imersivos que podem
ser customizados de acordo com as necessidades dos educadores. Ao mesmo tempo,
estes ambientes possibilitam que sejam integrados agentes NPC regidos por roteiros
(scripts) que interagem com os alunos (por meio de seus avatares) de forma
personalizada, reagindo de acordo com cenários e situações específicas.

205

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

Ao longo do artigo foi possível destacar que os papeis de atuação dos agentes
NPC em mundos virtuais são diversos. É possível que sejam implementados não só em
situações mais simples, auxiliando/orientando os estudantes durante a navegação no
ambiente virtual, como também em aspectos mais críticos, tais como responder dúvidas
sobre um determinado conteúdo ou até mesmo combinar com a utilização de gestos, a
partir da capacidade dos mesmos de manifestar emoções através de movimentos, sons e
textos.
Uma vantagem mais específica da utilização dos NPC, é a representação de um
modelo comportamental que reflete os afetos envolvidos, em seus diferentes papeis, seja
como tutores, como companheiros de aprendizagens ou outros. Desta forma, os NPC
podem ser utilizados para envolver os estudantes incentivando a comunicação, a
colaboração e até mesmo a interação social dos mesmos.
Uma desvantagem observada com a realização desta investigação, consiste na
dificuldade de implementação do agente NPC e suas funcionalidades. Este aspecto é
agravado quando observado a necessidade de profissionais capacitados para o
desenvolvimento e programação dos mesmos, o que dificulta aos professores de outras
áreas colocarem em prática as suas ideias nos MV.
Como trabalho futuro, pretende-se investigar quais são os ganhos em termos de
desempenho na aprendizagem, comparando grupos que utilizam a interação com agentes
NPC com grupos que não utilizam esta funcionalidade.
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Abstract. The purpose of this paper is to identify students' perceptions of the
benefits provided by the use of Moodle in supporting face-to-face teaching in
Undergraduate courses. To that end, a survey was applied with students of a
public university. The instrument of data collection was based on the
Information Systems Success Model of DeLone and McLean (2003). Data
were analyzed through descriptive statistics and multivariate analysis using
Modeling of Structural Equations (SEM). The study used the constructs
Satisfaction, Effective Use and Attitude for Use as predecessors of the Benefit,
allowing to validate and confirm the proposed research hypotheses.
Resumo. O presente artigo tem como objetivo identificar a percepção dos
discentes quanto aos Benefícios proporcionados pelo uso do Moodle no apoio
ao ensino presencial no Ensino Superior. Para tal, foi aplicada uma pesquisa
survey junto a discentes de uma Universidade pública localizada no Rio
Grande do Sul. O instrumento de coleta de dados foi fundamentado no Modelo
de Sucesso de Sistemas de Informação de DeLone e McLean (2003). Os dados
foram analisados por meio da estatística descritiva e análise multivariada
com Modelagem de Equações Estruturais (MEE). O estudo utilizou os
construtos Satisfação, Uso Efetivo e Atitude para o Uso como antecessores do
Benefício, permitindo validar e confirmar as hipóteses de pesquisa propostas.

1. Introdução
No contexto acadêmico, as tecnologias digitais e o aumento exponencial da informação
têm criado novas oportunidades para os educadores, tanto compartilharem com os
estudantes o acesso às informações, quanto trabalharem de forma colaborativa e
interdisciplinar. O papel da instituição de ensino frente a essas mudanças e
possibilidades não pode permanecer estática no tempo. As Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC´s) permitem o emprego de inusitadas atividades para enriquecer o
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repertório utilizado em sala de aula, intercambiando conhecimentos e facilitando formas
de interação entre os estudantes, os estudantes e o conteúdo, e os estudantes e o
professor (Carvalho, 2009; Soares, 2016).
Os processos de aprendizagem estão, cada vez mais, articulando-se através dos
ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs). Segundo Rosa e Matos (2015), estes são
softwares educacionais que favorecem a interação entre os estudantes e professores não
apenas na modalidade a distância como também nos cursos presenciais. Um dos
ambientes virtuais mais conhecidos é a plataforma Moodle - Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment. O artefato Moodle consiste em um ambiente suportado
pela Internet, baseado em tecnologia de código livre e escrito em linguagem PHP
(Carvalho, 2009). Estas características, adicionadas à facilidade de manuseio e
variedade de ferramentas, garantem a sua popularidade no contexto educacional,
tornando o Moodle um dos AVAs mais utilizados no mundo, sendo o Brasil, o país que
ocupa o 3º lugar, ficando atrás apenas de Espanha e Estados Unidos (Moodle, 2016).
As ferramentas disponibilizadas no ambiente Moodle permitem que ele deixe de
ser um simples espaço para disponibilização de materiais e passe a ser um local no qual
o professor incentiva a integração e comunicação, sendo um ambiente que tem como
principal objetivo a interação e a construção do conhecimento de forma colaborativa
(Magnagnagno; Ramos & Oliveira, 2015). Segundo Gonzalez, Pohlmann e Borges
(2001), faz-se necessária uma equidade entre o processo de ensino e aprendizagem
presencial e virtual, não podendo este ser reduzido ao espaço da sala de aula. Nesse
contexto, a necessidade de estabelecer novas formas de ensino se faz presente, uma vez
que o foco não se encontra mais apenas no ensino e sim no processo de ensinar e
aprender como um todo. Por esse motivo, torna-se interessante avaliar suas
características através da satisfação dos estudantes (Mondini et al., 2016).
Dentre os estudos que tratam a problemática do sistema Moodle sob a satisfação
dos alunos podemos citar o trabalho de Giarola et al (2009) onde os autores frisam que a
importância na manutenção e melhoria do Moodle levando em consideração a satisfação
e percepção dos alunos, devido às características de intangibilidade presentes nesses
sistemas. Os autores concluem que há um nível elevado de satisfação de uma maneira
geral dos alunos com o uso do Moodle, assim como a maior satisfação encontra-se
quando se trata da relevância/fatores motivacionais ligados com o uso. Em estudo
realizado por Santana et al (2014) os autores buscaram avaliar o uso das ferramentas
disponibilizadas no ambiente Moodle e o impacto das mesmas sobre o desempenho dos
estudantes nas disciplinas. Os resultados de tal avalição mostraram que a maioria das
ferramentas disponíveis no ambiente estão sendo subutilizadas e que a relação entre elas
e o desempenho dos estudantes é muito baixa. Já em pesquisa recente, Carvalho et al
(2016) apontam que as tecnologias da informação disponíveis devem ser utilizadas a
favor do professor, para aumentar a motivação dos alunos, a fim de assegurar melhores
resultados na aprendizagem.
Em consonância com o exposto acima, este artigo tem por objetivo avaliar a
contribuição do Moodle no apoio ao processo de ensinar e aprender no ensino
presencial, em função da Satisfação do usuário, da Atitude para o uso e do Uso efetivo.
Nesse sentido, adota-se como principal fundamentação teórica o Modelo de Sucesso de
Sistemas de Informação de DeLone e McLean (2003), apresentado a seguir.
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2. Modelo de Sucesso em Sistemas de Informação
Os sistemas de informação existem para dar suporte aos processos e atender às
expectativas dos usuários (DeLone & McLean, 1992). Estudos nessa área originaram os
chamados modelos de aceitação de tecnologia que buscam mensurar a aceitação e
adoção da tecnologia pelos indivíduos, bem como quais fatores influenciam suas
decisões, intenções e satisfação com o uso (Soares, 2016). Huang (2014) salienta que a
aprendizagem mediatizada por artefatos computacionais favorece a construção do
conhecimento e a sua introdução no ambiente educacional implica em diversos desafios,
sendo eles de natureza tecnológica, pedagógicos, de gestão ou infraestrutura.
O Modelo de Sucesso em Sistemas de Informação (Information System Success
Model), atualizado por DeLone e McLean (2003), apresenta seis construtos: Qualidade
do Sistema, Qualidade da Informação, Qualidade do Serviço, Intenção de Uso,
Satisfação dos usuários e Benefícios. Este modelo mostra-se mais adequado para
avaliação de sucesso de sistemas quando se deseja analisar a contribuição separada de
cada um desses componentes, medido no nível dos usuários. Tal abordagem tem sido
utilizada para avaliar o feedback que o sistema proporciona e, adicionalmente,
empregada para estudar os padrões comportamentais dos seus usuários (Mohammadi,
2015). Os componentes deste modelo são importantes no entendimento da satisfação do
usuário, o qual pode apresentar diferentes níveis de percepção quanto aos benefícios que
o sistema computacional oferece em função de quão amigável e suficiente é a interface
que o mesmo utiliza e o quanto satisfatório é o processo, a fim de completar o serviço a
que se destina (Sanchez; Cruz & Agapito, 2012).

3. Modelo Teórico e Hipóteses de Pesquisa
Com base no modelo desenvolvido por DeLone e McLean (2003), o presente artigo
propõe um recorte do modelo, como forma de avaliar os benefícios proporcionados pela
plataforma Moodle, conforme Figura 1.

Figura 1. Modelo do estudo para avaliação dos benefícios em um AVA
Fonte: Os autores.

No contexto desta pesquisa, o estudo procura identificar os benefícios de um
ambiente virtual de aprendizagem com base na visão do estudante e usuário do Moodle.
Para tal, definiu-se o construto benefício como o impacto educacional do uso do sistema
na aprendizagem do aluno. À medida que o sistema atende às expectativas dos usuários,
haverá um aumento na satisfação da experiência de uso e, por consequência, o aluno
terá a percepção de que sua aprendizagem foi facilitada, percebendo a ampliação dos
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benefícios (Sanchez et al., 2012; Kim et al., 2012). Estudos anteriores apoiam a
causalidade entre a satisfação do usuário e os benefícios líquidos; DeLone e McLean
(2003) comprovaram esta relação em sistemas de informações genéricos, enquanto
Wang et al., (2007) e Kim et al. (2012) no contexto de e-learning.
Nesta pesquisa, separaram-se os construtos Intenção de uso e Uso, propostos
inicialmente pelos autores DeLone e McLean (2003), que consideram que a intenção de
uso também pode ser considerada como uma atitude. Em consonância com as ideias dos
autores, optou-se por utilizar no presente estudo o construto Atitude para o Uso ao
invés de Intenção de uso, por se tratar de um ambiente educacional, onde muitas vezes
os alunos necessitam, obrigatoriamente, utilizar o sistema. Abdalla (2005) relaciona a
atitude em relação ao uso do AVA como efetivo aprendizado do aluno, determinando a
eficácia da tecnologia utilizada e procurando captar os benefícios advindos pelo seu uso.
O uso do sistema realizado pelo estudante pode ser flexível, pois ferramentas
como fóruns, atividades on-line, tarefas e pesquisas, ainda que usualmente obrigatórias,
permitem ser executadas em variados níveis de uso. Assim, os estudantes podem
recorrer ao sistema para desenvolver seus conhecimentos, na medida em que este pode
prover diferentes volumes de conteúdo e funcionalidades. No entanto, neste cenário
formado por sujeitos oriundos de diferentes realidades sócio-antropológico-sociais,
deve-se ter a preocupação que os sistemas concebidos para auxiliar os professores e
estudantes no processo de ensino e aprendizagem não provoquem efeitos indesejados
nos usuários em contexto de uso (Pereira; Gasparini & Salgado, 2014).
Para tal, se faz necessário investigar como os benefícios da utilização do sistema
são percebidos pelos alunos. Assim, propõem-se as seguintes hipóteses:
 Hipótese 1: A Satisfação do estudante está positivamente relacionada à
percepção dos Benefícios em relação ao sistema Moodle.
 Hipótese 2: A Atitude para o Uso está positivamente relacionada à percepção
dos Benefícios em relação ao sistema Moodle.
 Hipótese 3: O Uso Efetivo está positivamente relacionado à percepção dos
Benefícios em relação ao sistema Moodle.
A fim de responder as hipóteses aqui elencadas, apresenta-se na próxima seção a
metodologia adotada.

4. Metodologia
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa do tipo survey, a qual
segundo Babbie (1999) se destina a pesquisas em grande escala e de caráter
quantitativo, que visa apresentar opiniões das pessoas por meio de questionários. A
coleta de dados ocorreu em parceria com o Núcleo de Tecnologia da Informação da
IES. O link de acesso ao questionário ficou disponível aos alunos no sistema acadêmico
on-line da instituição durante 30 dias, no primeiro semestre de 2016. Assim, o processo
amostral caracteriza-se como não-probabilístico e a amostragem por conveniência.
O modelo de análise adotado para a construção do instrumento de pesquisa foi
baseado no modelo de Sucesso de Sistemas de Informação (DeLone & McLean, 2003),
com adaptações para o contexto da pesquisa. O questionário consiste de 50 itens, sendo
analisadas apenas 17 questões na presente pesquisa, referentes a quatro construtos:
Benefícios, Satisfação, Atitude para o Uso e Uso Efetivo. As respostas foram
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compreendidas numa escala tipo Likert de 5 pontos, variando de 1 (um) para discordo
plenamente até 5 (cinco), para concordo plenamente.
A fim de traçar o perfil dos respondentes e o uso das ferramentas do ambiente de
aprendizagem Moodle, utilizou-se a Estatística Descritiva. Na sequência, procedeu-se o
cálculo do Alfa de Cronbach para verificar a confiabilidade dos constructos utilizados e
a Análise Fatorial Exploratória (AFE) para averiguar a validade convergente e
discriminante do questionário (Hair et al., 2009). Na AFE, as cargas fatoriais
representam a correlação entre o item do instrumento e o fator. Estes, por sua vez,
consistem de uma combinação linear dos itens que compõem o instrumento. Para a
realização destas análises, utilizou-se o software SPSS for Windows 20.0. Por fim,
optou-se pela técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE), considerada
adequada para análise simultânea de relações entre construtos para testar as hipóteses
propostas na pesquisa. Em particular, utilizou-se a técnica Partial Least Squares (PLS),
operacionalizada pelo software SmartPLS 3.0.

5. Resultados e Discussões
Participaram da pesquisa 5.807 estudantes matriculados em diversos cursos de
graduação e pós-graduação na modalidade de ensino presencial da Universidade. A
amostra final, após eliminação dos casos não válidos foi de 4.377 respondentes,
representando 36,8% do total de 11.882 acadêmicos matriculados na instituição no
período em que ocorreu a pesquisa.
Dos 4.377 participantes da pesquisa, 54% são do gênero feminino, 53% tem
idade entre 21 e 30 anos, sendo a idade média de 26,7 anos, com desvio padrão de 8,7
anos. A maioria (94,7%) está matriculada em cursos de graduação, abrangendo 72
diferentes cursos; 18,5% (maior frequência) estão matriculados em sete disciplinas,
seguido de 17,7% em cinco; 22,4% (maior frequência) têm duas disciplinas presentes no
Moodle e 20,3% três disciplinas. Estes últimos resultados evidenciam o baixo número
de professores da instituição que adota o Moodle como apoio no processo de ensino e
aprendizagem na modalidade presencial.
Das ferramentas do Moodle (Tabela 1), a mais utilizada pelos estudantes é o
downloads de conteúdos (43%), seguido do envio de trabalhos (18%). Mais de 50% dos
usuários do Moodle nunca enviaram mensagens via plataforma ou participaram dos
fóruns, que são justamente as ferramentas que promovem maior interação.
Tabela 1. Ferramentas do Moodle
Ferramentas
Nunca
Enviar mensagens
2779
Fórum de notícias
2358
Envio de trabalhos
1702
Fórum
2910
Downloads de conteúdos
984
Fonte: Dados da pesquisa.

1 por semana
214
452
683
252
1324

Quase todos os dias
58
119
103
54
569

Dentre os motivos que levam os estudantes a utilizar o Moodle (Tabela 2),
destaca-se a obrigatoriedade do uso na disciplina (60%), o acesso aos materiais da
disciplina (53%) e por auxiliar a acompanhar o andamento da aula (45%). Ao serem
questionados sobre se usariam mais o Moodle se o professor incentivasse e
disponibilizasse mais materiais e atividades, 79% responderam afirmativamente.
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Tabela 2. Motivos que levam os estudantes a usar o Moodle (múltipla escolha)
Motivos
É obrigatório na disciplina
Encontro os materiais da disciplina
Auxilia a acompanhar o andamento da aula
Facilita a comunicação com o professor
Facilita o aprendizado
Gosto de usar o sistema
Facilita a comunicação com os colegas
Fonte: Dados da pesquisa.

fi
2607
2339
1961
1041
1040
611
234

Os próximos resultados visam atender o objetivo central da pesquisa que é
identificar a percepção dos discentes quanto aos Benefícios proporcionados pelo uso do
Moodle como apoio ao ensino presencial, em função da Satisfação do Usuário, da
Atitude para o Uso e do Uso Efetivo do sistema. Inicialmente, foi verificada a
adequação da matriz de dados à AFE. Para tal, utilizou-se a Medida de Adequação da
Amostra (KMO) que apresentou valor 0,959, demonstrando um elevado grau de ajuste
da amostra para aplicação da AFE. Este resultado foi ratificado pelo teste de
esfericidade de Bartlett (p<0,001) que indicou a existência de correlações significativas
entre os itens do instrumento de avaliação. Quanto à fidedignidade, o instrumento
apresentou alfa de Cronbach de 0,96, o qual segundo Malhotra (2006) e Hair et al.
(2009) indicam confiabilidade satisfatória. Na extração dos fatores, adotou-se o critério
do autovalor maior do que um, o qual indicou a extração de quatro fatores (Tabela 3).
Tabela 3. Análise Fatorial (Rotação Oblimin)
Item
B2
B4
B1
B3

S2
S3
S1
A2
A4
A5
U1
U2

Variável
Benefício (m = 3,08)
O uso do Moodle beneficia minha concentração
A utilização do Moodle me motiva a estudar
A utilização do Moodle estimula meu interesse no
aprendizado
A utilização do Moodle favorece meu rendimento
escolar
Satisfação (m=3,29)
Estou satisfeito com os recursos disponibilizados no
Moodle
Estou bastante satisfeito com o sistema do Moodle
Estou satisfeito em usar o Moodle nas disciplinas

m*

s**

F1

F2

3,03
2,95

1,204
1,199

,894
,887

3,20

1,207

,799

2,93

1,237

,569

3,35

1,258

,932

3,28

1,195

,868

3,24

1,223

,565

F3

Atitude (m=3,50)
É importante usar o Moodle como complemento da
3,51
1,236
,737
matéria aprendida na sala de aula
3,58
1,257
,733
Considero que a ideia de usar o Moodle é boa
3,40
1,279
,633
Eu gosto da ideia de usar oMoodle
Uso (m=3,04)
3,19
1,307
Eu uso o Moodle com frequência
2,90
1,279
Eu realizo muitas atividades no Moodle
2,68
2,06
1,69
Autovalor
22,3% 17,2% 14,1%
% variância explicada por cada fator
0,92
0,91
0,90
Alpha de Cronbach de cada fator

*m=média aritmética
**s= desvio-padrão
Fonte: Dados da pesquisa
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A fim de facilitar a interpretação dos fatores, utilizou-se a rotação direct oblimin.
Realizou-se a AFE para os construtos Benefícios (B), Satisfação (S), Atitude para o Uso
(A) e Uso Efetivo (U). Importante notar que alguns itens foram excluídos da análise por
não apresentarem solução fatorial satisfatória. Após a realização dos procedimentos de
validação do instrumento, restaram 12 questões distribuídas em quatro construtos, os
quais explicam 66,7% da variação total do fenômeno investigado, representando assim,
um adequado grau de sintetização dos dados. Nota-se que o maior valor para o Alfa de
Cronbach encontrado foi o do fator Benefício (0,92), seguido de Satisfação (0,91),
Atitude para o Uso (0,90) e, por fim, Uso Efetivo (0,83). Segundo Hair et al. (2009),
estes valores mostram boa consistência interna do instrumento.
A análise possibilitou verificar que os itens referentes ao USO EFETIVO
exigem maior atenção por parte dos professores e da equipe pedagógica da IES, uma
vez que este construto apresentou a menor média (m=3,04) do instrumento. A média do
construto evidencia que os estudantes realizam poucas atividades no Moodle, o que
reflete no baixo uso do ambiente por parte dos professores. O construto ATITUDE, por
sua vez, apresentou a maior média (m=3,50) do instrumento, apesar de ser um resultado
moderado, indicando que os estudantes consideram importante o uso do Moodle como
apoio no processo de ensino e aprendizagem. Este resultado corrobora o já levantado
nas questões iniciais do estudo, em que 79% dos estudantes responderam
afirmativamente que utilizariam mais o Moodle, caso os professores incorporassem
mais efetivamente o AVA na sua prática pedagógica.
A fim de avaliar a influência preditiva ou causal entre os construtos do modelo,
aplicou-se a técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE). A consistência do
modelo foi verificada por meio da técnica de bootstrapping. Todas as hipóteses se
mostraram positivas e significativas, excedendo o valor mínimo de 2,56 (p-valor) para
um intervalo de confiança de 99%. Além disso, também foram calculados os
coeficientes de determinação (R2) para avaliar a capacidade de previsão do modelo,
considerando o valor mínimo de 0,1.
De acordo com o modelo estrutural, na Figura 2, as variáveis SATISFAÇÃO,
ATITUDE PARA O USO e USO são capazes de explicar 72,3% dos BENEFÍCIOS,
revelando fatores antecedentes significativos. Estes resultados são reforçados e
detalhados pelos coeficientes de caminho do modelo estrutural conforme Figura 2.

Figura 2. Coeficientes do modelo estrutural e significâncias estimadas por bootstrapping
Fonte: Desenvolvido pelos autores.
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Com o auxílio da Figura 2, observa-se que a SATISFAÇÃO impacta de forma
positiva e significativa os BENEFÍCIOS (β = 0,30; p < 0,01), confirmando assim a
hipótese H1. Entende-se, desta forma, que quanto maior a satisfação do aluno com os
recursos disponibilizados na plataforma Moodle e utilização destes nas disciplinas,
maior será sua adoção para realizar suas necessidades educacionais. Ou seja, há a
percepção de que o sistema possibilita a realização de coisas importantes e que estas
favorecem o rendimento escolar, permitindo um maior benefício percebido pelo usuário.
O resultado de que a satisfação do estudante está positivamente associada à percepção
de aprendizagem em relação ao ensino corrobora com o apresentado por Sanchez et al.
(2012) e Kim et al. (2012) que apresentam que com o aumento da satisfação da
experiência de uso, o aluno tem a percepção de que a aprendizagem é facilitada.
Outra constatação foi de que a ATITUDE PARA O USO exerce influência
positiva e significativa sobre os BENEFÍCIOS (β = 0,41; p < 0,01), suportando a
hipótese H2. Isso significa que quanto mais o aluno considera boa e importante a ideia
de usar o Moodle como complemento da sala de aula, maior será o seu interesse no
aprendizado estimulado pela utilização da plataforma Moodle, ou seja, a atitude positiva
para a utilização da plataforma proporciona benefícios percebidos pelos estudantes.
Conforme Abdala (2005), nota-se que a Atitude para o Uso afeta mais a percepção da
contribuição do AVA na aprendizagem que os demais construtos, pois quando o aluno
percebe como boa a ideia de usar o Moodle e quanto mais ele o incorpora nos seus
hábitos de estudo, maior a percepção de que sua aprendizagem está sendo aprimorada.
Por fim, verificou-se que o USO também influencia de forma positiva e
significativa os BENEFÍCIOS (β = 0,23; p < 0,01), confirmando, assim, a hipótese H3.
Dessa forma, pode-se argumentar que o uso que o aluno faz do Moodle resulta
positivamente na percepção quanto ao seu aprendizado. Ao passo que o estudante faz
uso do ambiente com frequência e realiza muitas atividades na plataforma, a percepção
dos benefícios se torna cada vez mais clara, uma vez que com a utilização do ambiente
virtual o aluno se sente motivado a estudar. Segundo Davis e Venkatesh (1996), os
usuários tendem a aceitar mais facilmente o uso das tecnologias à medida que percebem
esse uso como agradável, tendo prazer em usá-las, o que pode ser estendido para o uso
em sistemas virtuais de aprendizagem.

5. Considerações Finais
Os resultados encontrados na presente pesquisa possibilitaram identificar a percepção
dos discentes quanto aos Benefícios proporcionados pelo uso do Moodle como apoio ao
ensino presencial. Os resultados indicam que a ferramenta do Moodle mais utilizada
pelos estudantes é o download de conteúdos (43%) e dentre os motivos que levam os
estudantes a utilizar a plataforma está a obrigatoriedade do uso nas disciplinas (60%).
A análise fatorial possibilitou verificar que os itens referentes ao USO
EFETIVO exigem maior atenção dos professores e equipe pedagógica da Universidade,
uma vez que este construto apresentou a menor média (m=3,04) do instrumento. A
média do construto evidencia que os estudantes realizam poucas atividades no Moodle,
o que reflete no baixo uso do ambiente por parte dos professores. O construto
ATITUDE, por sua vez, apresentou a maior média (m=3,50) do instrumento, apesar de
ser um resultado moderado, indica que os estudantes consideram importante o uso do
Moodle como apoio no processo de ensino e aprendizagem.
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Já na análise do modelo de equações estruturais (MEE), os construtos
Satisfação, Atitude para o Uso e Uso Efetivo explicam 72,3% dos Benefícios, revelando
fatores antecedentes significativos e percebidos de forma positiva pelos estudantes na
utilização do Moodle no ambiente acadêmico. A variável Atitude para o Uso (β = 0,41)
destaca-se como o principal preditor dos Benefícios percebidos do Moodle, seguida da
Satisfação (β = 0,30) e Uso Efetivo (β = 0,23).
Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa se revelem úteis, tanto para a
equipe técnica da instituição no que tange ao planejamento de melhorias no sistema,
quanto para os gestores, ao planejarem estratégias pedagógicas que intensifiquem o uso
deste recurso no aprimoramento e flexibilidade do processo de ensinar e aprender em
um mundo conectado em rede. Acredita-se que compreender o que determina a
percepção de benefícios dos alunos na utilização de sistemas de informações no ensino
é de grande importância para as instituições de ensino e para o país, comprometido com
uma modalidade que tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos.
Além disso, espera-se contribuir para a área de pesquisa, pois este estudo traz um
modelo que ajuda no conhecimento dos fatores que influenciam a percepção dos alunos
na utilização e aceitabilidade do um ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
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Resumo. Mudanças tecnológicas têm ocorrido de forma cada vez mais intensa, e a
educação em suas diferentes formas não está aparte dessas mudanças. Nesse sentido,
este trabalho propõe a construção de um modelo de predição em que, a partir de
Objetos de Aprendizagem e também do perfil do aluno, através de trajetórias
específicas, são indicados formatos e conteúdos a serem estudados em um Ambiente
Virtual de Aprendizagem. Para a viabilização desse modelo, propõe-se utilizar um
sistema de testes desenvolvido no projeto PmatE, que é uma proposta que utiliza Redes
Bayesianas para descrever o conhecimento do aluno em relação a conceitos
matemáticos.
Abstract. Technological changes have taken place in our society in a more intensively
manner, and education in its different forms is not apart from these changes. In this
work, we propose the development of a trajectory prediction model that considers
Learning Objects and students’ profiles to propose specific trajectories, formats, and
content to be studied in a Virtual Learning Environment. For the feasibility of this
model, a test system already used in another Project, PmatE, will be considered. The
test system is an Bayesian Network used for describing students’ knowledge about
mathematical concepts.

1 INTRODUÇÃO
A partir da década de 1970, a Tecnologia da Informação, hoje reconhecida como
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), foi um dos ramos tecnológicos que mais
passou por processos de transformação. A partir dessa evolução, foram geradas inovações
que se espalham por todo o mundo, alterando hábitos significativos na população.
Em decorrência das TICs, mudanças sociais, culturais e econômicas passaram a
ocorrer de forma mais intensa e não poderia ser diferente na Educação. Assim, esta
proposta tem como objetivo verificar se é possível potencializar condições de aprendizado
através de diferentes formas de interação em Ambientes Virtuais de Ensino e
Aprendizagem (AVEA). As transformações que vêm ocorrendo nos AVEA nos têm
levado por um caminho que envolve a adaptação do conhecimento para ambientes
virtuais.
O ambiente virtual amplia as possibilidades de interatividade, garantindo
adaptações em relação ao perfil de cada estudante. Especificamente neste trabalho, buscase chamar a atenção para a qualificação da interatividade e do aprendizado durante o
tempo em que o aluno está efetiva presente em um AVEA.
Propõe-se então um modelo de predição capaz de auxiliar os usuários AVEA a
desenvolverem suas trajetórias de aprendizado em que os aspectos cognitivos sejam uma
referência para determinar as melhores opções de estudo. Assim, propõe-se uma
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metodologia que utiliza ferramentas de monitoramento e de predição que, a partir da
análise de informações pretéritas individuais, consegue determinar os melhores elementos
e a forma como deveriam compor de forma personalizada o conteúdo disponibilizado
dentro do ambiente virtual de aprendizado.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O modelo aqui utilizado tem como origem a teoria matemática para o cálculo de
probabilidades estabelecido pelo Rev. Thomas Bayes (1763), onde ele demonstra a relação
entre uma probabilidade condicional e a sua inversa, conforme a equação Pr(𝐴│𝐵) =
(Pr(𝐵/𝐴)Pr(𝐴))/(Pr(𝐵)). Na equação, Pr(A) e Pr(B) são a probabilidade a priori de A de
B e Pr(A/B) e Pr(B/A) são as probabilidades a posteriori de B condicionada a A e de A
condicionada a B. A Equação 01 pode ser também escrita pela equação Pr(𝐴|𝐵) Pr(𝐵) =
Pr(𝐴 ⋂ 𝐵) =  Pr(𝐵 ⋂ 𝐴) = Pr(𝐵|𝐴) Pr(𝐴) = Pr(𝐴|𝐵) Pr(𝐵).
O Teorema de Bayes indica a possibilidade de reconhecimento de padrões de
comportamento e da identificação de trajetórias de tendência para determinadas
combinações de ocorrências. A partir desse teorema desenvolve-se o conceito teórico das
Redes Bayesianas (PEARL 2001; KING et al. 1989), que são modelos gráficos
probabilísticos representados por grafos direcionados acíclicos, cujos vértices são
variáveis aleatórias e as arestas representam relações de dependência estatística entre elas.
A cada variável associa-se uma distribuição de probabilidade condicional,
quantificando as probabilidades dos valores da variável, dados os valores de seus pais.
Essas redes têm como característica organizar o conhecimento através de diagramas tendo
como origem causas e efeitos. Os sistemas que fazem uso desse tipo de redes podem gerar
predições ou decisões mesmo com a ausência de uma informação completa.
O sistema de testes do Projeto Matemático de Ensino (PmatE) desenvolvido por
Castillo et al. (2010) é uma proposta de organização de Redes Bayesianas que se baseia na
utilização de Objetos de Aprendizagem (OA). Segundo Wiley (2000), OAs são“[…]
qualquer recurso digital que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem”. O PmatE é um
sistema gerador de perguntas baseadas em textos parametrizados, gerando um conjunto de
perguntas com respostas verdadeiras ou falsas ao aluno. Esse modelo é caracterizado por
possuir um método de seleção adaptativa de perguntas.
Os dados coletados são modelados e utilizados como elementos que formam o
conjunto de informações que, dentro da Rede Bayesiana, se constituem como “causa” e
“efeito”, representando o “estado de conhecimento” atual do aluno (no contexto da
Matemática). O modelo pode ser então utilizado para “mensurar” o quanto o aluno sabe
sobre determinado conceito (i.e., assunto) da matemática, conforme modelado na rede. Ao
realizar novas questões, o modelo “aprende”, identificando o quanto o aluno já sabe ou
conhece sobre cada conceito, podendo então gerar perguntas mais adaptadas ao seu
conhecimento.

3 GERAÇÃO DE TRAJETÓRIAS
A proposta do presente trabalho é a utilização do modelo utilizado no PmatE, adaptado e
melhorado para áreas além da Matemática, no caso a área da Educação. A escolha desse
modelo deu-se em decorrência a características como: um grau elevado de precisão e
eficiência, bem como a sua facilidade de implementação computacional. Além das
características anteriormente citadas, o modelo já foi testado e validado em trabalhos
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pregressos.
Como descrito na seção anterior, o modelo é capaz de diagnosticar e inferir o
estado cognitivo do aluno, tendo como base um conjunto de questões que são aplicadas e
respondidas pelo aluno. Ocorrido um número significativo de testes e um número
significativo de resultados, passa-se para uma segunda etapa do modelo. O aluno passaria
a ser direcionado de forma gradual e automática a atividades que mais se adaptam a sua
característica de aprendizado.
Outra proposta do modelo consiste na geração de alertas durante a realização de
uma tarefa. Através de avisos na tela do dispositivo, o aluno seria informado, após
determinado tempo de estudo, sobre qual o formato da próxima atividade, bem como o
tempo restante de permanência na tarefa, indicando se vai realizar a tarefa novamente ou
se deve sair do ambiente de estudo. Com isso, o aluno teria melhor aproveitamento em
relação às tarefas executadas, com base no seu desempenho. Ou seja, que o período de
estudo seja realmente utilizado de forma que potencialize o seu aprendizado. A Figura 01
apresenta uma proposta de fluxograma que identifica um exemplo de trajetória de
aprendizado.

Figura 01 – Exemplo de trajetória de aprendizado
Elaborado pelo autor.

Através desse fluxograma podemos visualizar como o modelo de avaliação de
trajetória se estrutura, partindo-se de uma proposta de estudo. Transcorrido determinado
tempo, é realizado um teste. A partir do conjunto de dados obtidos através dos testes, o
modelo orienta o aluno como se dará a etapa seguinte de aprendizado e o seu formato
(texto, vídeo ou áudio).
Após é realizado outro teste. O número de testes pode ser determinado de acordo
com o proponente das tarefas (professor ou tutor). Essa forma de determinar a melhor
trajetória tenta também identificar falhas de aprendizado, através da modelagem de dados
dos alunos de forma individual, podendo gerar relatórios gerais, ao final da etapa de
aprendizado, ou parciais, relativos a cada tarefa ou a um conjunto de tarefas especificadas.
A modelagem de dados dos alunos possibilitaria ainda realizar diagnósticos
coletivos, ou seja, o resultado da análise pode ser agrupado a partir da definição de
características específicas. Essas informações podem servir como elementos de análise de
desempenho e de identificação de possíveis falhas e/ou dificuldades apresentadas de forma
coletiva. Pode-se também realizar comparações entre diversos agrupamentos desejados.
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4 PROTOCOLO EXPERIMENTAL E ESTUDO DE CASO
Para avaliar a proposta, é preciso selecionar um contexto para a geração de uma rede de
conceitos e suas relações. Em seguida, será necessário identificar um conjunto de OAs de
diferentes tipos e relacionados com os diferentes conceitos, eventualmente sendo
necessário desenvolver OA. Em seguida, será importante desenvolver um conjunto de
questões relacionadas com cada conceito, seguindo o formato de questões utilizados no
PmatE.
Finalmente, selecionaremos dois conjuntos de estudantes, um que seguirá o
método tradicional e outro que seguirá o método proposto (como é feito em um teste A/B).
O desempenho do grupo B (que segue a proposta) será comparado com o desempenho do
grupo A (grupo tradicional), a fim de verificarmos se há ou não diferença entre os grupos
e se ela é significativa em termos estatísticos.
Para tanto, será necessário selecionar uma disciplina de algum curso cujos
professores já tenham experiência na modalidade EAD. Desde os anos 1990, a UFRGS
empenha-se em promover um ambiente institucional adequado ao debate e a
problematização do tema da EAD, oferecendo desde cursos de graduação (por exemplo, o
PLAGEDER na sua terceira edição, primeira em formato de Bacharelado) e de pósgraduação totalmente EAD. Há uma preocupação na constante melhoria dos processos
educacionais, ambiente em que se insere esta proposta. Nesse sentido, é possível
identificar ambientes com diversas alternativas de configuração para a aplicação da
pesquisa proposta neste documento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transformações ocorridas nas ultimas décadas na sociedade bem como na educação,
nos levam a pensar e propor alternativas em relação ao aprendizado tradicional. A partir
do modelo proposto neste trabalho busca-se um tipo de aprendizado baseado em Redes
Bayesianas em que é possível a determinação de uma melhor trajetória de aprendizado
tendo como referência dados modelados gerados por alunos através de testes em um
Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA). Este modelo tem como sua principal
característica buscar o aproveitamento dos recursos tecnológicos de forma efetiva, através
da utilização de um modelo de predição capaz de apontar a melhor trajetória do aluno.
Para que seja possível a implementação do modelo, é proposto a etapa experimental em
uma ou mais turmas em que seja disponibilizada uma(s) disciplina(s) em que se faça uso
da modalidade EAD.
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Resumo. O artigo mostrou como foi a utilização do ambiente LiteMap na
construção de um mapa de discussão por estudantes do ensino superior, no
curso de Administração. Objetivo principal do trabalho buscou analisar a
percepção dos estudantes quanto à aplicação do uso do LiteMap na disciplina
de Administração da Produção, na realização de uma atividade colaborativa.
O método escolhido foi o estudo de caso. Os resultados demonstraram que os
alunos consideraram a atividade colaborativa atrativa e sem muitas
dificuldades para o seu desenvolvimento. A discussão em rede fomentada no
ambiente LiteMap contribuiu para uma aula mais dinâmica e despertou nos
estudantes à compreensão de diferentes pontos de vista sobre o tema
proposto.
Abstract. The article showed how the LiteMap environment was used in the
construction of a discussion map by students of higher education in the
Administration course. The main objective of this work is to analyze students
perceptions regarding the application of LiteMap in the discipline of
Production Management, in the accomplishment of a collaborative activity.
The method chosen was the case study. The results demonstrated that the
students considered the collaborative activity attractive and without many
difficulties for its development. The network discussion promoted in the
LiteMap environment contributed to a more dynamic class and awakened in
general students from different points of view on the proposed theme.

1.

Introdução

O curso de Administração se destaca no ensino superior pela procura dos estudantes que
pretendem atuar no campo da gestão, em diferentes áreas. Segundo dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano de 2015,
foi o curso com maior número de matrículas, totalizando 1.299.065 estudantes
matriculados [INEP 2015].
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O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da resolução nº 1, de 02 de
fevereiro de 2004, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Administração. No decorrer da vida acadêmica, os futuros bacharéis, devem adquirir
competências e habilidades que visem, entre outros aspectos, uma formação capaz de
reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar de modo estratégico,
modificar o processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar
conhecimentos e exercer o processo da tomada de decisão [CNE 2004].
Neste trabalho, especificamente, o interesse de pesquisa recaiu pela disciplina de
Administração da Produção, pois de acordo com o parágrafo III, Artigo 4º do CNE
[2004], na formação de um administrador a oferta do curso deve ainda prever
disciplinas, nas quais o estudante seja capaz de “refletir e atuar criticamente sobre a
esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu
controle e gerenciamento”. No entanto, durante o período da graduação nem todos os
estudantes vivenciarão, na prática, modos de gerenciar os processos produtivos,
aplicando de fato os conhecimentos teóricos que foram adquiridos nas disciplinas
estudadas. Então, o que os educadores podem fazer para melhorar essa situação?
Outrossim, para um estudante, a aplicação de conhecimentos práticos ocorrerá
de fato com uma experiência aplicada, como por exemplo, a realização de um estágio,
mas, enquanto isso não ocorre, no decorrer das disciplinas, o educador pode aproveitar o
uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para dinamizar suas aulas,
aproximando os estudantes da realidade da gestão produtiva.
Para Moran [2015], os métodos tradicionais de ensino, ou seja, aqueles métodos
que privilegiam a transmissão de informações pelos professores, só faziam sentido
quando o acesso à informação era difícil. Ainda, de acordo com o autor, com uma
proposta mais dinâmica, os educadores podem utilizar as tecnologias para integrar
espaços e tempos, em uma aula que pode incluir o espaço digital, de forma mista, no
qual a comunicação ocorre tanto face a face, quanto digitalmente.
Desse modo, justificada pela possibilidade de uma aula mais dinâmica, surgiu a
questão de pesquisa desse estudo, que buscou responder qual a percepção dos
estudantes quanto à aplicação do uso de um recurso digital, o ambiente LiteMap,
quando o mesmo é empregado para a construção de um mapa de discussão de modo
colaborativo. Assim, o objetivo do estudo foi analisar a percepção dos estudantes quanto
à aplicação do uso do LiteMap, na disciplina de Administração da Produção, no curso
de graduação em Administração, por meio da realização de uma atividade colaborativa.
No próximo capítulo, como desenvolvimento teórico da pesquisa, são mostradas
as aplicações do LiteMap, que é um recurso para mapear visualmente debates.

2. Aplicações do LiteMap
O Lite Map é um ambiente da web que pode ser utilizado para mapear visualmente o
conteúdos de debates online em diversos fóruns e sites, e de acordo com o Projeto
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Catalisty foi desenvolvido pelo Knowledge Management Institute da Open University.
Os usuários que se conectarem ao LiteMap terão a oportunidade de responder
problemas, criar novas ideias, informar se é a favor ou contra a determinado argumento
e, principalmente visualizar em forma de gráficos, o resumo visual de uma discussão,
melhorando de modo significativo a compreensão do debate e o envolvimento com os
outros usuários [Open University 2017].
Para McTighe [1992] o uso de representações gráficas que são construídas de
modo colaborativo trazem benefícios aos estudantes, pois fornecem um ponto focal nas
discussões e oferecem um quadro comum para pensar, além desenvolver o que poderia
ser denominado a memória do grupo, em que os usuários visualizam o produto de suas
ideias e consideram outros pontos de vista. Nesse sentido, Okada, Buckingham Shum e
Sherborne [2014] entendem os softwares de mapeamento como ferramentas visuais para
leitura e escrita na era das conexões em rede, pois com tantas informações
disponibilizadas na internet o desafio é encontrar padrões significativos em torno do
modo nas quais as narrativas tangíveis podem ser tecidas, considerando para isto, os
mapas de conceitos e argumentos, que possibilitam as conexões entre as ideias e
discussões.
O LiteMap surge então como uma opção de ferramenta de argumentação online, que pode incluir um número grande de usuários, formando um grupo capaz de
avaliar a discussão, estruturar relatórios argumentativos e visualizar questões-chaves, o
que possibilita a criação de outros mapas [Okada, Rossi e Costa 2015]. Os autores
supracitados indicam que essa utilização dos recursos da argumentação gráfica, no
formato de mapas interativos, permitem seu emprego como Recursos Educacionais
Abertos (REA) em blogs, atividades e cursos.
Para Iandoli et al [2014] construir o mapa de argumentos, em ambientes como o
LiteMap, os usuários devem rotular suas idéias como: perguntas, respostas, prós e
contras, em que cada tipo de ideia será exibido com diferentes ícones no mapa. Os
ícones e links do nó, cor e rótulo são os dispositivos visuais que são usados para
fornecer feedback visual sobre o debate.
O Projeto Catalyst considera o recurso como uma “Ferramenta de Inteligência
Coletiva” para melhorar a deliberação de uma comunidade que esteja em uma discussão
que envolve desafios sociais complexos [Open University 2017]. De acordo com o
projeto Catalyst o LiteMap possui as seguintes características: (i) um bookmarklet para
colher e anotar conteúdo enquanto navega na web (um pequeno programa em
Javascript); (ii) telas em 2-D de mapeamento para conectar ideias e construir mapas de
argumento; (iii) um site da comunidade para criar e compartilhar mapas de forma
colaborativa (disponível em: https://litemap.net/); e (iv) um painel de visualização para
suportar sensemaking (criação de sentido) e reflexão.
A Comunidade Científica Europeia empregou o uso do recurso LiteMap na
análise de diversas fontes oriundas de debates e seminários sobre investigações de
Educação, Ciência e Tecnologia, entre elas o seminário Europeu, de 2014, sobre
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Responsible Research and Innovation (RRI) . Neste caso, a contribuição do LiteMap
foi evidenciada na produção de dados derivados de um grande debate que envolveu 50
especialistas da área, que compartilharam perguntas, desafios e recomendações para o
conhecimento do tema [Okada 2016].
Em outro projeto da Open University, o Projeto Engage, o LiteMap foi utilizado
por professores brasileiros para coleta de dados sobre aprendizagem dos estudantes, em
pesquisas sobre co-autoria em colaboração. Os dados foram capturados através dessa
iniciativa do projeto, por meio do emprego de diferentes tecnologias, como Google
Hangouts, em entrevistas semiestruturadas, bem como pelo mapeamento de diálogo
argumentativo, que foram desenvolvidas no LiteMap [Okada et al 2016].
Finalmente, o LiteMap pode ser utilizado também como uma metodologia de
pesquisa. Nas investigações de Okada, Young e Sherbone [2015] o LiteMap foi
empregado em uma das quatro etapas de etnografia virtual, na investigação realizada
pelos autores. Nessa situação, a ferramenta LiteMap foi utilizada para categorização de
dados, visualização de padrões e apoio de análise qualitativa. A seguir, no capítulo
procedimentos metodológicos, apresentam-se o desenvolvimento do estudo de caso e a
técnica de pesquisa utilizada.

3. Procedimentos Metodológicos
A abordagem metodológica do estudo se define como um estudo de caso, pois investiga
um caso real em profundidade, evidenciando o contexto pesquisado, ou seja, permeia
por um estudo que tem um caso bem definido. Este tipo de estudo tem o foco principal
em decisões, indivíduos, instituições, organizações, etc. [Yin 2015]. Assim, Yin [2015]
informa que o estudo de caso direciona-se por técnicas abrangentes para a compreensão
do caso, tais como a coleta de dados e análise dos dados.
O tipo de pesquisa, o estudo de caso, por ser uma pesquisa holística, prevê o
caso como um todo e, por isso, pode ter uma abordagem quantitativo ou qualitativo.
Para tanto, para este estudo a abordagem da pesquisa foi qualitativa, pois Godoy [1995]
define que para estudos em profundidade a análise qualitativa pode ser a mais indicada.
A abordagem qualitativa tem como responsabilidade o processo e não somente o
resultado final do caso estudado. A pesquisa qualitativa concentra-se em entender os
fatos estudados diante da perspectiva dos participantes [Godoy 1995].
Deste modo, o objeto do estudo é o caso estudado na investigação, que é uma
aula de três horas ministrada, por duas professoras mediadoras em três horas, no final
mês de junho de 2017 em uma disciplina da área da Administração da Produção. A
disciplina citada pertence a grade curricular do curso superior de Administração de uma
instituição privada do Rio Grande do Sul. O assunto planejado para a exploração em
sala de aula foi sobre a automação industrial, o conflito da escolha entre pessoas ou
máquinas nas organizações.
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Para traçar o perfil dos participantes da pesquisa, contou-se com a participação
de 19 estudantes do curso Bacharel em Administração da instituição supracitada. Os
participantes da pesquisa têm idade média de 24 anos e em sua maioria atuam na área
administrativa em distintos estabelecimentos da região do litoral do Rio Grande do Sul .
Ainda, é importante destacar que os participantes fazem parte de uma turma de
estudantes que já cursou mais de 65% de disciplinas da grade curricular do seu curso.
As informações detalhadas dos participantes são importantes para a contextualização e
entendimento do grau de maturidade e envolvimento dos estudantes na pesquisa.
O instrumento de pesquisa utilizado para este trabalho foi a aplicação de
questionário. A escolha pelo uso de questionários é justificada por Prodanov e Freitas
[2013] como uma ferramenta para a coleta de dados. Portanto, como o questionário é
responsável pelos dados da pesquisa, é preciso que seja um instrumento objetivo e
simples que apresente questões de fácil interpretação para que não deixe dubiedade em
suas respostas [Prodanov e Freitas 2013].
O questionário foi respondido pelos 19 estudantes como uma espécie de etapa da
atividade total desenvolvida que precisava também ser entregue para a obtenção da
média final, mesmo assim, manteve-se o anonimato dos participantes, que em sua
totalidade revelaram o seu nome no quadrante que era explícito como opcional. O
questionário é um modelo adaptado de Survey Monkey [2017] que apresentou 10
questões abertas, três questões de múltipla escolha e 17 questões moldadas na escala
Likert (perguntas com respostas escalonadas). Para Prodanov e Freitas [2013] ao optar
por perguntas abertas no questionário, os pesquisadores deixam um espaço livre para os
respondentes informarem suas perspectivas. Ainda, as questões de múltipla escolha
eram perguntas fechadas, mas com diferentes opções de respostas para o informante.
Por fim, as perguntas com respostas escalonadas tem o intuito de apresentar
também diferentes opções de respostas, mas que são respostas conforme a intensidade
do que se é perguntando para o informante, como exemplo, nesta pesquisa utilizou-se as
seguintes variáveis: discordo totalmente; discordo parcialmente; não tenho opinião;
concordo parcialmente; e concordo totalmente [Prodanov e Freitas 2013].

4. Estudo de caso - Uma discussão colaborativa com o uso do LiteMap
Neste capítulo apresenta-se o modo que a aula, objeto do estudo de caso, foi organizada,
bem como são apresentadas à análise qualitativa dos resultados, coletados através da
aplicação do questionário aplicado com os estudantes.
4.1. Planejamento e desenvolvimento da aula
A convite da professora da disciplina de Administração da Produção, as professoras
mediadoras da discussão deveriam retomar os temas vistos durante o período letivo e
aplicar uma atividade avaliativa aos estudantes. A proposta do uso do ambiente LiteMap
foi considerada como atividade avaliativa adequada à construção coletiva de uma mapa
argumentativo.
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Inicialmente, como apresentação das mediadoras aos estudantes foi realizada
uma dinâmica denominada “dinâmica do novelo de lã”, na qual jogava-se um novelo ao
grupo que estava disposto em pé e deveria se apresentar e retomar um conteúdo
estudado durante a disciplina. À medida que o grupo interagia, formava-se um trama
(rede) com o fio da lã.
Posteriormente, ao fim da apresentação, os alunos foram convidados a assistir a
uma apresentação referente a atividade avaliativa. Nessa introdução, os alunos tiveram o
conhecimento do ambiente LiteMap, os passos para acessar a atividade, a proposta da
discussão e o modo pelo qual seriam avaliados.
O tema proposto na discussão foi sobre “tecnologias”, “pessoas” e “processos
produtivos”, avaliando uma situação hipotética, na qual em uma organização os
investimentos deveriam considerar pessoas ou máquinas. Desse modo, o dilema
apresentado para o debate foi “As empresas devem investir em Pessoas ou Máquinas?”.
Algumas ideias foram expostas à reflexão dos estudantes, considerando as
opções de um conflito existente na cadeia produtiva, em que as empresas devem
automatizar os processos produtivos, dispensando as pessoas para a realização da
produção1. Além disso, ainda com objetivo de fomentar as discussões, um vídeo que
trazia imagens sobre a evolução tecnológica foi apresentado aos estudantes, o material
está disponível no Youtube2.
Finalmente, os estudantes acessaram o ambiente e iniciaram a discussão,
construindo colaborativamente um mapa argumentativo³ (figura 1) a partir do dilema e
das ideias que estavam previamente expostas no ambiente.

Figura1. Interações no LiteMap
1

As ideias foram adaptadas do artigo eletrônico: Série Tecnologia da Informação – Pessoas ou Máquinas:
onde
apostar?
(disponível
em:
http://www.imam.com.br/logistica/artigos/serie-tecnologiadainformacao/1745-pessoas-ou-maquinas-onde-apostar).
2
O vídeo pode ser acessado em: https://www.youtube.com /watch?v=_A6bgJ4SPpQ&feature=youtu.be.
³ O mapa pode ser acessado em: https://litemap.net/map.php?id=5d744e7c-a01e-4ffa-b345e2c1678c3b33.
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4.2 Percepção sobre a utilização do LiteMap
Os principais resultados encontrados neste estudo estão descritos no Quadro 1, que
mostra aspectos positivos e negativos quanto à utilização do LiteMap . Os parágrafos
subsequentes trazem as informações relevantes sobre esses resultados.
Pontos Positivos:
 Facilidade no empreendimento da tarefa;
 Motivação e disponibilidade para realizar a
atividade que se mostrou clara e objetiva;
 Forma diferente de abordar o conteúdo;
 Recurso atrativo e dinâmico, permitiu interação
e integração entre os usuários;
 Conexão, conectividade e formato de rede,
fatores que fomentaram o trabalho colaborativo.

Pontos Negativos:
 Tempo insuficiente para realizar
atividade;
 Intervenção mais ativa das
mediadoras.

Quadro 1. Percepção dos estudantes sobre a utilização do LiteMap

As primeiras questões buscaram compreender qual o grau de dificuldade que os
estudantes tiveram em relação ao uso do LiteMap, bem como identificaram a
compreensão dos mesmos, quanto a realização da tarefa e ideias desenvolvidas. Entre as
cinco opções disponíveis sobre o grau de dificuldade da realização da atividade, que
variaram entre “muito fácil” e “muito difícil” os estudantes marcaram as opções “fácil”
(42,1% dos respondentes) e “médio” (57,9% dos respondentes), confirmando que de
modo geral, nenhum respondente enfrentou dificuldades em níveis “difícil” e “muito
difícil”. Além disso, os estudantes afirmaram que “todas” e/ou “a maioria” da questão
da tarefa e ideias estavam claras e objetivas.
Sobre as opções referentes à seguinte questão: “você se deparou com alguma
dificuldade ao discutir o assunto proposto?” foram consideradas mais de uma
alternativa, com tópicos que sugeriram percepções como: “desconhecimento do
conteúdo” proposto, “forma diferente de abordagem do conteúdo”, “tempo insuficiente
para realizar a atividade”, “falta de motivação para fazer a atividade” e, por fim a opção
“não tive qualquer tipo de dificuldade para realizar a tarefa”. Essa última opção foi
escolhida por 68,4% dos estudantes, que demonstraram facilidade na discussão dentro
do ambiente, seguida pela opção de utilizar o recurso como uma forma diferente de
abordar o conteúdo (assinalada por 26,3% dos respondentes) e da opção tempo
insuficiente para realização das tarefas (assinalada por 5,2% dos respondentes).
Informalmente, alguns estudantes relataram as pesquisadoras que se sentiram
motivados ao realizar as atividades e, por isso, gostariam de ter um tempo maior de
discussão sobre o tema.
Além dessas percepções, todos os estudantes confirmaram, via questionário, que
o LiteMap é um recurso muito atrativo, devido ao seu layout, para desenvolver
atividades e aprender os conteúdos propostos. Os discentes manifestaram interesse em
trabalhar com recurso em outras disciplinas do Curso de Administração, considerando
aspectos sobre integração e interação com os demais colegas, oportunidade de expor sua
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opinião na aula, facilidade para tirar dúvidas, oportunidade de realizar pesquisas na
internet e modo criativo de trabalhar em grupo.
Questionados especificamente, pelo debate proposto, os estudantes
manifestaram de modo positivo o uso do LiteMap para resolução do dilema sobre
pessoas ou máquinas, que foi o foco do debate. Para 79% dos estudantes houve
interação e integração com os demais colegas para discussão do dilema. Os motivos
apontados no questionário revelaram a percepção dos discentes sobre a oportunidade de
argumentar e de compartilhar ideias. Em uma questão aberta, os estudantes apontaram
fatores como “conexão”, “conectividade” e “formato de rede” como fatores que
contribuíram para a aprendizagem da atividade. Apenas um estudante não quis se
manifestar sobre essa questão.
Quanto a percepção do que mais gostaram no LiteMap, os estudantes
manifestaram a oportunidade de poder utilizar uma ferramenta dinâmica para o debate
dos conteúdos, bem como a conveniência de reconhecer diferentes pontos de vista,
compartilhar ideias e aprender pela experiências dos colegas de classe. Os alunos
consideraram de forma “boa” ou “excelente” a experiência do uso do LiteMap, na qual
foram capazes de conhecer novos assuntos sobre o tema estudado, aprenderam a
pesquisar em diferentes fontes, interessaram-se a buscar novas informações sobre o
tema, reconheceram a importância de discutir o assunto proposto e tiveram a
oportunidade de trabalhar em rede.
Sobre o trabalho em rede, apenas um estudante manifestou que é mais difícil
discutir em grupo do que desenvolver as atividades escritas individualmente, para os
outros 18 estudantes, esses descreveram que a discussão em grupo é melhor, em relação
ao trabalho individual. Do mesmo modo, no questionário, foi possível constatar a
percepção da totalidade dos estudantes que afirmaram que o uso da ferramenta LiteMap
facilitou a aprendizagem do grupo.
No entanto, alguns pontos desfavoráveis, na realização das atividades, foram
percebidos pelos estudantes. Eles concordaram que a conexão lenta da internet
prejudicou a atividade e alguns discentes tiveram dificuldades em se organizar e
cumprir o tempo de realização das tarefas. Além disso, algumas pesquisas dos
estudantes foram prejudicadas, pois, na instituição na qual se realizou a atividade, os
sites de redes sociais como facebook e youtube são bloqueados.
Provavelmente alguns problemas sobre o tempo foram vinculados a falhas de
mediação das professoras. No primeiro caso, em uma situação particular, uma estudante
não conseguiu realizar as interações e lançou suas ideias sem conexões aos outros
argumentos do debate. Essa estudante havia comunicado o entendimento das tarefas,
mas acabou criando vários argumentos sem conectividade, que ficaram “soltos” ao final
do mapa. Outra situação, relatada foi que devido a intensa interação e o formato de rede
do mapa argumentativo, alguns estudantes tiveram dificuldades de visualizar as ideias e
demoraram para argumentar no debate. Nestes dois casos, as mediadoras poderiam ter
intervido, para uma participação mais efetiva dos estudantes.
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De modo geral, não houveram críticas ao uso da ferramenta. Houve uma
participação efetiva e, para os estudantes, o uso do LiteMap representou uma
experiência gratificante oportunizada pela interação e integração com os demais
colegas, na compreensão de que a opinião do outro, quando justificada coerentemente,
também é correta, além da conscientização de que o trabalho em rede gera um
aprendizado maior.

5. Considerações Finais
Este artigo teve como objetivo de estudo analisar a percepção dos estudantes quanto à
aplicação do uso de um recurso digital, o ambiente LiteMap, na disciplina de
Administração da Produção, no curso de graduação em Administração. A pesquisa foi
delineada como um estudo de caso o que possibilitou avaliar a percepção dos estudantes
quanto à utilização do recurso mencionado.
No referencial teórico exposto, brevemente evidenciou-se as particularidades da
ferramenta LiteMap. O recurso pode ser utilizado como fonte de conhecimento para
usuários em um debate, bem como uma metodologia propriamente dita, como mostrado
na investigação de Okada, Young e Sherbone [2015].
Analisando as percepções dos estudantes verificou-se que os mesmos
consideraram o uso do ambiente relativamente fácil, não detectando nenhuma grande
dificuldade em sua utilização. Para os discentes, o recurso se mostrou atrativo,
proporcionando à aula uma maneira distinta da tradicional para discutir-se um conteúdo.
Os estudantes perceberam oportunidades de interação, integração e conexão com os
demais colegas na discussão, considerando os diferentes pontos de vistas expostos. O
trabalho em grupo efetivamente foi mais valorizado pelos discentes.
Os estudantes manifestaram que tiveram pouco tempo para realizar a atividade.
Sobre esse aspecto, as professoras mediadoras poderiam intervir mais na construção dos
mapas para auxiliar o grupo. No entanto, o interesse na realização da atividade pelos
discentes pôde ser observado, informalmente, como um fator que gerou a expectativa da
falta de tempo.
O trabalho delimitou-se a examinar a percepção dos estudantes quanto a
realização das atividades no ambiente LiteMap, especificamente com a turma do curso
de Administração. Os critérios de avaliação da aprendizagem dos alunos não foram
avaliados neste estudo.
Como pesquisas futuras, sugere-se à aplicação do recurso Lite Map para análise
da percepção dos estudantes, quanto ao uso do ambiente, em outras disciplinas do Curso
de graduação em Administração. Os resultados aqui constatados demonstraram que as
aulas podem se tornar mais dinâmicas, sob a percepção dos estudantes, com a utilização
do ambiente LiteMap.
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Abstract. It has often been said that to achieve good academic performance in a
particular subject or discipline depends on how the individual studies and how
much time he spends reviewing the contents. On the other hand, a well-constructed
learning object is a guarantee of success for the student who explores it. These and
other assumptions regard learning as something that is related to one or more
factors. It is based on these assumptions that the present research intends to verify
if there is a relation between the time of the dedication of students interacting with
learning objects and the academic yield of the same ones. The result found in the
exploratory study carried out showed that there is no relation between the study
time and the yield at the end of the explored content.
Resumo. Muitas vezes tem se dito que para obter um bom desempenho acadêmico
em uma determinada matéria ou disciplina depende de como o indivíduo estuda e
de quanto tempo o mesmo gasta revendo os conteúdos. Por outro lado, um objeto
de aprendizagem bem construído é garantia de sucesso para o estudante que
explore ele. Estes e outros pressupostos consideram a aprendizagem como algo
que esteja relacionada a um ou mais fatores. É com base nesses pressupostos que a
presente pesquisa pretende verificar se existe uma relação entre o tempo de
dedicação de estudantes interagindo com objetos de aprendizagem e o rendimento
acadêmico dos mesmos. O resultado encontrado no estudo exploratório realizado
mostrou que não existe relação entre o tempo de estudo e o rendimento ao fim do
conteúdo explorado.

1. Introdução
Acredita-se que um indivíduo constrói seu próprio conhecimento através da interação
com o objeto a conhecer. Este processo de construção do conhecimento pode ser entendido
como aprendizagem. Para Amory e Seagram (2003), a aprendizagem envolve construções
individuais de conhecimento obtidos por meio de interações com o ambiente ou com a
cultura, sendo essas interações compreendidas como a possibilidade de efetivar trocas que
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não se limitam ao simples manuseio do mouse ou de botões, mas a uma postura ativa que
interfere no processo, intervindo e criando novos caminhos e/ou trilhas.
O rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TICs) que
se tem vivenciado ao longo dos últimos anos e o fluxo grande de mídias propicia a
estimulação de atividades cerebrais de estudantes a processar a informação e a construir
novos conhecimentos. Esta ideia é sustentada pela teoria construtivista. O construtivismo é
uma teoria sobre a aprendizagem e sobre como as pessoas adquirem conhecimento (KROLL,
2005).
A teoria construtivista parece ser uma forma refrescante de perceber como as pessoas
aprendem e compreendem novos conceitos (VON GLASERSFELD, 1995). Para que essa
teoria se consolidasse, contribuíram os trabalhos dos considerados pais da psicologia
contemporânea, Jean Piaget e Lev Vygotsky.
Basso (2016) aponta que, considerando a perspectiva construtivista de Piaget, o
começo do conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano
se constrói na interação homem-meio, sujeito-objeto. A autora aponta ainda que conhecer
consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo, é algo que se dá a
partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento.
O construtivismo pode ser considerado uma poderosa alternativa para direcionar a
instrução. Considerando a sua aplicação prática, Airasian e Walsh (1997) aconselham aos
professores que tentem implementar o construtivismo em suas práticas de ensino, já que não
existe uma única instrução de construtivismo que possa ser prontamente aplicada em salas de
aula. É com base nesse propósito que se propôs associar práticas construtivistas recorrendo a
um ambiente de aprendizagem que suporta objetos de aprendizagem interativos e não
interativos (videoaulas). Portanto, o estudo desenvolvido teve como objetivo verificar se
existe uma relação entre o tempo de dedicação de estudantes interagindo com objetos de
aprendizagem (interativos e não interativos) e o rendimento acadêmico dos mesmos.
Os objetos de aprendizagem interativos, pela sua natureza interativa, são
potencializadores de desiquilíbrios sucessivos. Eles reagem de forma imediata à ação do
sujeito, dando retorno imediato à ação do estudante (o que não ocorre de forma imediata com
objetos de aprendizagem não interativos).
Um objeto de aprendizagem interativo (OAi) enquadra-se no contexto do
construtivismo, considerando que ele permite trocas sucessivas entre o sujeito e o objeto e,
desta forma, possibilitando uma melhor organização do conhecimento. Objetos de
aprendizagem interativos são aqueles que permitem ao estudante entender visualmente e
virtualmente, interagindo com os fenômenos e com os processos que aprende na sala de aula.
Becker diz que o sujeito só aprende porque age, “aprende por força das ações que ele mesmo
pratica: ações que buscam êxito e ações que, a partir do êxito obtido, buscam a verdade ao
apropriar-se das ações que obtiveram êxito” (2003, p. 14).

2. Metodologia
A pesquisa descrita no presente trabalho teve natureza explicativa e abordagem quantitativa.
Uma pesquisa explicativa procura identificar os fatores que determinam ou que contribuem
para a ocorrência de um determinado fenômeno (GIL, 2010). Ainda segundo o autor, este
tipo de pesquisa visa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Trata-se
de uma pesquisa do tipo causa e efeito. Para a concretização da pesquisa recorreu-se a
modalidade estudo de caso. Segundo Fonseca (2002) o estudo de caso visa conhecer em
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profundidade o como e o porquê̂ de uma determinada situação que se supõe ser única em
muitos aspectos, procurando descobrir o que há́ nela de mais essencial e característico.
O estudo teve como objetivo verificar se existe uma relação entre o tempo de dedicação de
estudantes interagindo com objetos de aprendizagem e o rendimento acadêmico dos mesmos.
Serviram como sujeitos da pesquisa 80 estudantes de cursos dos cursos de Engenharia
Electrónica e Informática dos turnos diurno e noturno de uma universidade pública
Moçambicana. Os dados foram coletados a partir da interação dos estudantes com os objetos
de aprendizagem disponibilizados para interação pelos estudantes em um sistema de
aprendizagem capaz de gerenciar objetos de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem
estiveram dispostos no sistema de aprendizagem de uma forma que se possibilita que os
estudantes explorassem os mesmos de acordo com sua preferência.
O sistema de aprendizagem era capaz de registrar os tempos que os estudantes levavam
durante a interação com os objetos de aprendizagem. Após a interação dos estudantes com os
objetos de aprendizagem, eles foram submetidos a uma prova que avaliava os conteúdos
abordados nos objetos de aprendizagem. A prova era composta por 8 questões, 6 de escolha
múltipla e duas dissertativas sobre sistemas de numeração.
Ao longo do experimento cinco grupos distintos se formaram considerando que os estudantes
estavam livres para explorar os objetos de aprendizagem conforme suas preferências. Os
grupos formados foram denominados oa, vídeo, oa_vídeo, vídeo_oa e mt. A análise dos
resultados encontrados é apresentada na sessão a seguir.

3. Resultados
A fim de garantir um nível elevado de formalidade das evidencias fornecidas e
responder à questão de pesquisa, está secção é dedicada a análise estatística a partir dos dados
amostrais obtidos durante a realização dos experimentos.
Para a análise da relação entre os tempos de dedicação dos estudantes e as notas do pós-teste
entre os diferentes grupos foram realizados testes de correlação utilizando o coeficiente
correlação de Pearson (r). O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede o grau da
correlação linear entre duas variáveis quantitativas. É um coeficiente adimensional que
assume apenas valores situados entre -1 e 1. r = 1 significa uma correlação perfeita positiva
entre as duas variáveis, r = -1, correlação negativa perfeita entre as duas variáveis (se uma
aumenta, a outra sempre diminui) e r = 0 significa que as duas variáveis não dependem
linearmente uma da outra.
Conforme pode-se visualizar nas figura 1, 2, 4 e 5, os valores do coeficiente de correlação de
Person encontram-se próximos de zero (0) o que indica não haver correlação entre as duas
variáveis (tempo de dedicação no objeto de aprendizagem e a nota do pós-teste). O
coeficiente de correlação de Pearson da figura 3 é aproximadamente igual a 0.8, o que indica
a existência de uma correlação fraca, considerando que o valor está próximo de um (1).
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Figura 1. Correlação entre tempo do grupo oa e pós
teste.

Figura 2. Correlação entre tempo do grupo vídeo e pós
teste.

Figura 3. Correlação entre tempo do grupo oa_vídeo e
pós teste.

Figura 4. Correlação entre tempo do grupo vídeo_oa e
pós teste.

Embora o valor do coeficiente de correlação de Pearson da figura 3 mostre a existência de
correlação entre as variáveis envolvidas na pesquisa, o número de estudantes que compõem
este grupo não chega a 10% dos indivíduos participantes da pesquisa. Portanto, este grupo
não apresenta um impacto significativo para as conclusões que se podem tirar da pesquisa.
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Figura 5. Correlação entre tempo do grupo mt e pós teste.

Após a análise da correlação existente entre os tempos de dedicação dos estudantes e
o pós-teste, verificou-se que não existe correlação entre o tempo gasto pelos estudantes
interagindo com os objetos de aprendizagem e o rendimento obtido pelos mesmos ao final de
conteúdo abordado no estudo.
Considerações Finais
A pesquisa possibilitou concluir que não existe relação entre o tempo de estudo e o
rendimento do sujeito, por outra, o tempo de estudo que um sujeito leva interagindo com os
objetos de aprendizagem não influencia na aprendizagem. Esta conclusão é corroborada por
Silva (2009) que afirma que o aprender é resultado de uma série de fatores que se relacionam
com o conhecimento prévio, as ações e coordenações do sujeito, aspectos afetivos e sociais.
Estes conhecimentos prévios, ações, coordenações, aspectos afetivos e sociais diferem de
sujeito para sujeito. Ainda segundo Silva (2009), o processo de aprender acontece em um
indivíduo específico, com características próprias, que o constituem enquanto sujeito
psicológico e, portanto, carregado de subjetividade. Assim sendo, o tempo da aprendizagem é
um tempo do sujeito, um tempo determinado por uma série de acontecimentos em um sujeito
específico.
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Abstract. The article discusses the influence of the study of the themes Genetic
Epistemology and Cognitive Neuroscience as references for the didactic production of
computing sciences students in the course Articulating Practices in Computing IV. The
methodological proposal of the research was systematized through the elaboration of
programming languages exercises and occurred before and after the study of those
subjects. The elaborated exercises were directed to Basic Education and analyzed
according to the computational practice of the Massachusetts Institute of Technology
and the students report nine positive feelings and only two negatives, in the production
process of the didactic material.
Resumo. O artigo discute a influência de estudo dos temas Epistemologia Genética e
Neurociência Cognitiva como referências para a produção didática de estudantes de
Licenciatura em Computação, na disciplina Práticas Articuladoras em Computação IV.
A proposta metodológica da pesquisa foi sistematizada através da elaboração de
exercícios de linguagens de programação que ocorreu antes e após o estudo dos
referidos temas. Os exercícios elaborados foram direcionados para a Educação Básica
e analisados segundo a prática computacional do Instituto de Tecnologia de
Massaschusetts e os estudantes dão conta de nove sentimentos positivos e apenas dois
negativos, durante o processo de produção do material didático.

1 Introdução
A massificação da produção e distribuição de material didático no Brasil para a Educação
Básica iniciou em 1929, através de livros didáticos impressos, conforme o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Hoje, os materiais didáticos contam
com uma variedade de formatos e mídias e necessitam abarcar conteúdos que ultrapassam
o ensino voltado à leitura, escrita e cálculo. Uma área que vem sendo trabalhada nas
escolas de países com bons ou excelentes níveis de escolarização é a Computação.
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A Computação é conhecimento recente para a escola e tem sido trabalhada de
forma “desplugada” com foco na resolução de problemas de lógica e “plugada” enquanto
se centra na programação em linguagem de código digital. Como exemplo é possível citar
a Inglaterra e Austrália, onde, segundo Brenner (2015), inicia-se o ensino de Computação
aos cinco anos de idade; na França, conforme Collas (2016), aos seis anos de idade. A
Alemanha também investe no ensino de Computação e elaborou, a respeito, currículo
específico para o Ensino Médio. (Schmundt, 2013). Índia, Nova Zelândia, Coréia do Sul,
entre outros países, já adotaram e implementaram mudanças, desenvolvendo currículos
nacionais de tecnologias de informação. Os países destacados também produzem
materiais didáticos apropriados a exemplo do 1, 2, 3...Codez, desenvolvido na França pela
Fundação La main à la pâte. A fundação recebe fomento do governo francês e de
empresas privadas que corroboram com a necessidade do ensino de Computação para
crianças e adolescentes. O Brasil apenas inicia sua trajetória com a recente publicação
dos ‘Referenciais de Formação em Computação: Educação Básica’, através da Sociedade
Brasileira de Computação (SBC) que propõe eixos norteadores da área de Computação a
serem abordados em todos os níveis escolares da Educação Básica.
Um indicador que afeta o ensino de Computação nas escolas brasileiras é a falta
de materiais didáticos adequados e, principalmente, desenvolvidos com base teórica
apropriada. Para contribuir na superação dessa lacuna, este artigo apresenta resultados de
pesquisa que tem como objetivo analisar a influência do estudo de temas de
Epistemologia Genética (EG) e de Neurociência Cognitiva (NC) na produção didática de
estudantes de Licenciatura em Computação, através da elaboração de exercícios de
linguagem de programação para o ensino de Computação no Ensino Fundamental.
Diante do contexto descrito este artigo apresenta resultados para as seguintes
questões: 1- Os exercícios elaborados apresentam elementos referentes à prática
computacional do MIT (2011)? 2- Quais sentimentos são relatados pelos estudantes,
envolvidos na pesquisa, durante a produção dos exercícios? 3- Quais aprendizados de EG
e NC foram realizados pelos estudantes?
A pesquisa em sua totalidade analisa se estudantes de Licenciatura em
Computação preparam materiais didáticos mais aprimorados, para o ensino de
Computação no Ensino Fundamental, após realizarem estudos de temas de Epistemologia
Genética e de Neurociência Cognitiva, sendo que os apontamentos para a questão de
número 3 “Quais aprendizados de EG e NC foram realizados pelos estudantes?” estão
sendo analisados.
A trajetória metodológica da pesquisa ocorreu em quatro etapas e envolveu os
estudantes da disciplina de Práticas Articuladoras em Computação IV. A disciplina
compõe, segundo legislação vigente, parte das quatrocentas horas de carga horária prática
obrigatória das licenciaturas no Brasil (Cruz e Becker, 2015; Cruz, Hinterholz e Becker,
2016). Considera-se que ao estudar temáticas de EG e NC os estudantes possam formular
novas ideias sobre como ocorre o processo de aprender, como o cérebro produz a mente
e como os sentimentos estão envolvidos na construção do conhecimento como estrutura
e como conteúdo. Diante desse referencial teórico espera-se que os estudantes tenham
mais elementos para desenvolver materiais didáticos atrativos, envolventes e
desafiadores.

2 Os temas ‘Epistemologia Genética e Neurociência Cognitiva’ estudados
na disciplina
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O início da disciplina foi dedicado à revisão de três linguagens de programação, sendo
que os estudantes já as utilizaram em disciplinas anteriores: 1- Scratch é linguagem visual
e é disponibilizada gratuitamente pelo projeto do Lifelong Kindergarten Group do MIT
Media; 2- A linguagem FMSLogo é ambiente de programação educacional, uma
implementação livre, simples, poderosa e divertida. É liberada sob a GNU General Public
License (GPL); 3- Linguagem para controle do Robokit que é um kit de robótica
educativa, aciona pequenas lâmpadas (LED’s), motores e produz sons, através de
algoritmos desenvolvidos em seu painel controlador ou interface digital, segundo Cruz,
Haetinger e Horn (2009).
Foram abordados os elementos de referência da prática computacional
disponibilizados pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), como forma de
incentivo ao ensino de programação nas escolas, durante o andamento da disciplina. São
quatro os elementos definidos pelo MIT (2011): 1- Ação iterativa e incremental –
desenvolver um programa de computador, testar, continuar o desenvolvimento; 2- Teste
e depuração – certificar-se de que tudo funciona, encontrar e corrigir erros em um
programa de computador; 3- Reutilização e reformulação – utilizar programas de
computador já produzidos anteriormente; 4- Abstração e modulação – desenvolver um
programa de computador maior, unindo partes menores desenvolvidas antes e durante o
processo de programação.
A sequência da disciplina foi dedicada à elaboração de exercícios de programação
envolvendo as três linguagens descritas e ao estudo das temáticas de Epistemologia
Genética e Neurociência Cognitiva. Esse estudo envolveu leituras e discussões em aula.
2.1 Epistemologia Genética: ação para conhecer – reflexão para criar
O ser humano, desde seu nascimento, age sobre o meio para adaptar-se. A adaptação do
organismo ao meio só é possível mediante sua ação (Piaget, 1973). Na medida em que o
sujeito retoma, numerosas vezes por dia, suas ações para melhor poder assimilar,
generaliza as mesmas em forma de esquemas de ação. Para a EG a ação do sujeito é
fundamental: “A Epistemologia Genética elege a ação como cerne de sua explicação da
gênese e do desenvolvimento do conhecimento – conhecimento estrutura, não apenas
conteúdo” (BECKER, 2014, p. 2). Este prossegue explicando a ação, compreendida como
interação; iniciando pela assimilação, a ação desdobra-se em acomodação e abre caminho
para assimilações diferenciadas, em nível de “melhor qualidade e maior amplitude em
quantidade – equilibração majorante ou abstração reflexionante.” (BECKER, 2014, p. 2)
A abstração desdobra-se em: empírica e reflexionante. A abstração empírica
apoia-se sobre objetos físicos ou sobre aspectos materiais da própria ação. Essa abstração
retira de um objeto qualquer propriedade como o peso ou a cor, mas não consiste em
simples leitura do meio externo, pois é necessário utilizar instrumentos de assimilação
construídos anteriormente pelo sujeito. Ao contrário da abstração empírica: “Quanto à
abstração reflexionante, é ela fonte contínua de novidades, porque atinge novas
‘reflexões’ sobre cada um dos planos sucessivos do ‘reflexionamento’ e estes se
engendram sem que sua sequência seja jamais acabada” (PIAGET, 1995, p. 205).
O processo mental de abstração também é tema de estudo da neurociência e, mais
especificamente, da Neurociência Cognitiva que busca a compreensão dos mecanismos
neurais responsáveis pelas atividades mentais superiores do homem como a consciência,
a imaginação e a linguagem (Bear, Connors e Paradiso, 2002). A Neurociência Cognitiva
investiga como o encéfalo cria a mente.
2.2 Neurociência Cognitiva: o corpo e a mente
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Mente é o termo dado a um grupo de funções exercidas pelo cérebro (Kandel, Schwartz
e Jessell, 1997). No tocante às representações e às transformações mentais, duas ideais
são base para a abordagem cognitiva: a primeira, “o processamento da informação
depende de representações internas [...]”; a segunda, “a representação mental [...] sofre
transformação.” (GAZZANIGA, IVRY e MANGUN, 2006, p. 115)
O processamento da informação não é meramente um procedimento sequencial
da sensação para a percepção, para a memória e para a ação. Os estudos atuais identificam
também o processamento interno que desempenha esta tarefa. As tarefas são compostas
por um grupo de operações mentais, que, através de uma aferência, desencadeiam a
representação mental. Desencadeiam o resultado do processamento dessa aferência e
produzem nova aferência ou representação (Gazzaniga, Ivry E Mangun, 2006).
Outras funções mentais igualmente importantes são estudadas em profundidade
por António Damásio, dentre elas a formação das emoções e dos sentimentos.
2.3 Contribuições de António Damásio para esta pesquisa: emoções e sentimentos
Para Damásio (2004) os sentimentos são desencadeados pelas emoções. Essas antecedem
os sentimentos, porque na evolução biológica as emoções vieram primeiro e os
sentimentos depois: “As emoções foram construídas a partir de reações simples que
promovem a sobrevida de um organismo e que foram facilmente adotadas pela evolução”
(DAMÁSIO, 2004a, p. 37).
Segundo Damásio (2004b), as emoções básicas são: alegria, tristeza, raiva, nojo e
medo. Essas emoções desencadeiam todos os demais sentimentos. Damásio (2004a)
define emoções como uma coleção de respostas químicas e neurais que formam um
padrão distinto. As respostas são produzidas quando o cérebro detecta um estímuloemocional-competente (EEC). O EEC e auxilia na ativação de córtices associados de
ordem superior, que, segundo Damásio (2011) são as bases da imaginação e do raciocínio.
O cérebro está preparado para responder a certos EEC com repertório específico de ações
e o resultado imediato dessas respostas é uma alteração temporária do estado do corpo e
do estado das estruturas cerebrais que mapeiam o corpo e sustentam o pensamento. O
resultado final das respostas é a colocação do organismo em circunstâncias que levam à
sobrevida ou ao bem-estar. Os sentimentos são diferentes de qualquer outro tipo de
pensamento. Sentimentos específicos como a felicidade e a tristeza influenciam na
produção de imagens mentais. Tristeza – reduzindo imagens – poucas imagens, mas muita
atenção a estas imagens. Felicidade – muitas imagens, mas pouca atenção a estas.
2.4 Aproximação teórica entre Epistemologia Genética e Neurociência Cognitiva
Assim como Piaget, Damásio (2004a) defende a interdependência do corpo e da mente.
Como representação da aproximação Teórica entre Epistemologia Genética e
Neurociência Cognitiva, o Quadro 1 apresenta termos utilizados pelos autores estudados
nesta pesquisa:
Quadro 1. Termos empregados por Piaget nos estudos de Epistemologia Genética,
neurocientistas e neurobiólogos nos estudos de Neurociências
Temas
Pesquisadores

Foco do estudo

Epistemologia Genética

Neurociências

Jean Piaget

Sentido ontogenético
(evolução cognitiva do
indivíduo).

António Damásio

Sentido filogenético
(evolução das espécies,
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Formação da
mente e
representação
mental
Formação da
afetividade,
emoção e
sentimento
Relação corpomente, trocas
orgânicas e
mentais
Consciência

principalmente da
humana).

principalmente da
humana).

Estrutura cognitiva,
coordenação das ações e
operações mentais.

Imagens, padrões e
dispositivos.

Operação mental.

Afetividade

Emoções e sentimentos.

Emoção, descargas
neuronais.

Sujeito, organismo,
maturação, sistema neural
autor-regulação e homeostase.

Sujeito, organismo,
maturação, arquitetura
neural, auto-regulação e
homeostase.
Consciência, self.

Indivíduo, paciente.

Tomada de consciência.

Consciência, self.

Os termos apresentados no Quadro 1 são empregados pelos autores, nas obras
supracitadas, para explicar o funcionamento cerebral, durante o processo
cognitivo/mental, sempre na relação corpo-mente.
A adaptação para Damásio é processo fundamental quando afirma que a atividade
cerebral se destina, primeiramente, a ajudar nos processos de vida do organismo, tanto
através da coordenação interna das operações do corpo como pela coordenação das
interações entre o organismo no seu todo e os aspectos físicos e sociais do ambiente. Para
Piaget (1973) o sujeito não faz mera cópia da realidade, para Damásio (2004a), os
sentimentos não são de todo uma percepção passiva.
Piaget e Damásio aproximam-se teoricamente também, quando se referem às
operações mentais. Ainda, as operações mentais “[...] são processos que elaboram ou
manipulam representações mentais.” (GAZZANIGA, IVRY e MANGUN, 2006, p.116117). Esta afirmação é correlata a Piaget (1973): “Ora, quem diz ’transformações‘ diz
ações ou operações [...] e quem diz ’possíveis‘ diz assimilação do real a tais ações, reais
ou virtuais, e não simples descrição linguística de realidades acabadas.” (p. 15) Ou seja
para Piaget, Damásio e demais autores estudados nesta pesquisa a realidade sempre é
transformada pelo sujeito que aprende e nunca simplesmente absorvida.
Os conteúdos de EG e NC aqui apresentados e estudados na disciplina Práticas
Articuladoras em Computação IV, tem sido tema de pesquisas e tem causado impactos
significativos nas áreas da Educação e Computação. Pesquisas correlatas são
apresentadas na sequência para um olhar mais aproximado, o que contribui para
compreensão deste trabalho.
2.5 Pesquisas Relacionadas
Novas pesquisas têm aproximado a Epistemologia Genética e os estudos de
Neurociências, apresentando convergências significativas para a investigação nas áreas
da Computação e Tecnologias Educacionais. Becker e Machado (2016) afirmam que
Piaget rompe com a tradição e constrói uma epistemologia em que o organismo é
condição de possibilidade da razão e não apenas seu suporte. É a partir do organismo, e
com ele, que a razão se faz possível. Consideram que tanto Piaget quanto Damásio
entendem o conhecimento em sua função adaptativa, como prolongamento do processo
de adaptação orgânica. Becker (2014) afirma que, tanto para Damásio quanto para Piaget,
as imagens são produzidas pela atividade do cérebro que se vale das atividades do corpo.
Atividades do “cartógrafo nato”, o cérebro, para quem “uma ação é um programa de ação,
e o resultado da ação é uma mudança no estado do corpo” (DAMÁSIO, 2011, p. 154).
Considera que: “Para Piaget, a capacidade cognitiva humana (inteligência, conceitos,
estruturas cognitivas ou capacidade operatória) é constituída pela atividade do sujeito que
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conserva, em forma de esquemas ou estruturas, os aspectos mais gerais de suas ações
[...]”. (BECKER, 2014, p. 66)
O autor conclui que, para Piaget e Damásio, tudo acontece obedecendo ao
processo mais fundamental da auto-regulação ou da homeostase e que ambos indicam
caminhos fecundos para o ser humano pensar que não está sozinho, mas que existem
amplas possibilidades de transformação dos processos de desenvolvimento e
aprendizagem individuais e dos processos de desenvolvimento coletivos.
As pesquisas aqui apresentadas contribuíram como parâmetro para a composição
teórica e para os procedimentos metodológicos dessa pesquisa.

3 Os Procedimentos Metodológicos da Pesquisa
Os dados foram coletados em quatro etapas distintas, no decorrer da disciplina de Práticas
Articuladoras em Computação IV, do curso de Licenciatura em Computação, no segundo
semestre do ano letivo de 2016. A disciplina contou com doze estudantes regularmente
matriculados, sendo que, onze aceitaram participar da pesquisa.
A Etapa 1 revisou as linguagens de programação Scratch, FMSLogo, Robokit e
durante a Etapa 2 ocorreu o desenvolvimento dos exercícios sobre essas linguagens de
programação. Cada estudante escolheu uma dentre as três linguagens para desenvolver
seus exercícios destinados ao Ensino Fundamental. Na Etapa 3 foram desenvolvidos os
estudos sobre EG e NC. Na Etapa 4 os exercícios foram reelaborados, considerando os
estudos de EG e NC. Os estudantes também responderam questionário que possibilitou
investigar os sentimentos e questões que subsidiam respostas à questão de número 3 e
estão em análise.
Apoiando-se nessas ações metodológicas as respostas para as questões de número
1 e 2, anteriormente citadas são descritas, conforme segue.
3.1 Os exercícios elaborados durante a produção do material didático e os
sentimentos envolvidos
Dos estudantes envolvidos na pesquisa, quatro escolheram elaborar exercícios para a
linguagem de programação Scratch, dois para FMSLogo e cinco para Robokit. O Quadro
2 apresenta, na primeira coluna, exemplos dos exercícios elaborados antes dos estudos de
EG e de NC. No mesmo quadro, a segunda coluna apresenta os exercícios reelaborados
após o estudo de EG e NC. Todos os estudantes participantes da pesquisa apresentam na
reelaboração dos exercícios, melhorias textuais, após estudo das referidas teorias.
Quadro 2. Exercícios desenvolvido antes e após estudo da Epistemologia
Genética e Neurociência Cognitiva, pelos estudantes participantes da pesquisa

1)

Exercícios desenvolvidos
antes do estudo de EG e NC (Etapa 2)
Observe as seguintes figuras planas. Qual é
o modelo de cone? Desenhe o mesmo na
linguagem FMSLogo, conforme a figura
plana.

Exercícios desenvolvidos
após estudo de EG e NC (Etapa 3)
1) Observe as seguintes figuras planas. Qual
modelo representa um cone? Marque a opção.
Agora, vamos programar no FMSLogo a
figura que você escolheu, certo?

2) Complete o código para a programação do 2) Vamos criar um jogo simples utilizando o
jogo solicitado. Adicione dois
Scratch e alguns comandos básicos:
personagens de sua escolha que aparecem
Para esta atividade complete o código para a
na lista de objetos e deve ser selecionado.
programação do jogo solicitado.
Um dos personagens deverá se
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movimentar quando forem clicadas as
teclas direcionais do teclado.
Crie comandos para que o outro personagem
surja na tela de forma que ao ser tocado pelo
primeiro personagem desapareça e surja em um
local diferente da tela. Complete o código para
que estes personagens se movam e a seguir teste
o seu programa.
Lembre-se de ajustar a posição no eixo X e eixo
Y para que os personagens não fiquem
sobrepostos na tela.
Mude o plano de fundo que está em branco por
outro de sua escolha.
Crie uma variável pontos que serão somados
quando um personagem “pegar” o outro.
Crie botões e adicione a eles níveis de
dificuldade. A cada nível você pode aumentar a
dificuldade criando mais personagens.
Use a sua criatividade e desenvolva mais coisas
para o seu programa.

Repare que alguns comandos já são fornecidos
na tela. Adicione dois personagens de sua
escolha que aparecem na lista de objetos e
devem ser selecionados.
Um dos personagens deverá se movimentar
quando forem clicadas as teclas direcionais do
teclado.
Crie comandos para que o outro personagem surja
na tela de forma que ao ser tocado pelo primeiro
personagem, desapareça e surja em um local
diferente da tela. Complete o código para que estes
personagens se movam e a seguir teste o seu
programa.
Seu jogo está funcionando como você esperava?
Vamos continuar criando novos itens para o jogo!
Lembre-se de ajustar a posição no eixo X e eixo Y
para que os personagens não fiquem sobrepostos na
tela.
Mude o plano de fundo que está em branco por
outro de sua escolha. Crie uma variável para pontos
que serão somados quando um personagem “pegar”
o outro.
Crie botões e adicione a eles níveis de dificuldade.
A cada nível você pode aumentar a dificuldade
criando mais personagens.
Use a sua criatividade e desenvolva mais coisas para
o seu programa.

3) Seguindo os exemplos das imagens,
utilizando sua imaginação e materiais
recicláveis, crie algum objeto que seja
“funcional” com a ajuda do Robokit.

3) A reciclagem é o processo que permite
reaproveitar materiais que serão transformados
em novos objetos que podem, ou não, se parecer
com os objetos da vida real.
No processo de reciclagem que além de preservar o
meio ambiente também gera riquezas, os materiais
mais reciclados são vidro, alumínio, papel e
plástico. A reciclagem contribui para a diminuição
significativa da poluição do solo, da água e do ar.
Muitas indústrias estão reciclando materiais como
uma forma de reduzir os custos de produção.
Pensando no tema e utilizando a sua criatividade,
vamos criar brinquedos/objetos animados, com o
auxílio dos componentes do Robokit.
 As imagens podem servir de inspiração
para realização da atividade:
a)
b)

Observa-se que a reelaboração dos exercícios dispostos na segunda coluna do
Quadro 2, conta com uma descrição textual mais elaborada. Os exercícios da segunda
coluna são mais detalhados e a maioria descreve um diálogo que encaminha ou convida
a solucionar problemas, são mais envolventes, enquanto os da primeira coluna foram
elaborados com texto mais direto, que, basicamente, “dá uma ordem” para a execução da
tarefa.
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Todos os exercícios desenvolvidos antes do estudo de EG e NC, exemplificados
na primeira coluna do Quadro 2, apenas incentivam a “Ação iterativa e incremental", ou
seja, incentivam o desenvolvimento de um programa de computador, segundo os
elementos de referência da prática computacional do MIT (2011). Os exercícios
desenvolvidos após estudo de EG e de NC, dispostos na segunda coluna do Quadro 2,
apresentam diversas melhorias textuais. Observa-se que a linguagem incentiva “Teste e
depuração” e “Reutilização e reformulação”. Nenhum exercício incentiva a
“Modulação”, ou seja, unir programas menores para a composição de um maior,
conforme referência da prática computacional do MIT (2011).
Pela forma textual dos exercícios reelaborados observa-se a construção de
conhecimentos dos estudantes da Licenciatura em Computação. É importante lembrar de
Damásio (2004b) ao afirmar que das emoções básicas emergem os sentimentos, que são
a base de todo conhecimento, sendo fundamental também, a observância dos sentimentos
suscitados durante a elaboração dos exercícios. Todos os estudantes relatam no
questionário, no mínimo, um sentimento positivo durante o processo de desenvolvimento
do material didático, tendo sido citados: prazer, entusiasmo, alegria, cuidado,
responsabilidade, realização, contentamento, satisfação e preocupação. Os dois
sentimentos negativos citados são medo e insegurança.

4 Conclusões e Perspectivas Futuras
O material didático reelaborado, conforme exemplo apresentado na 2ª coluna do Quadro
2 exigiu inúmeras abstrações reflexionantes. Para Piaget (1995) a abstração reflexionante
apresenta novidades e os estudantes demonstraram novas reflexões ao reelaborar os
exercícios, após estudo de Epistemologia Genética e de Neurociência Cognitiva. Os
resultados analisados mostram que os elementos da prática computacional do MIT (2011)
permeiam a descrição de todos os exercícios desenvolvidos pelos alunos com exceção de
“Modulação”, pois nenhum exercício após ser reelaborado fomenta a união de programas
menores para a composição de um maior. Dez dos onze estudantes afirmam que o material
didático, se elaborado observando as teorias estudadas de EG e de NC, pode vir a
incentivar um Estímulo Emocional Competente (EEC) e auxiliar na ativação de córtices
associados de ordem superior, que, segundo Damásio (2011) são as bases da imaginação
e do raciocínio; podem, também, vir a incentivar mais eficientemente a ação de alunos do
Ensino Fundamental, pois a cognição humana, capaz de manifestar-se como inteligência,
conceitos, estruturas e capacidade operatória, é constituída pela atividade do sujeito
(Becker, 2014).
Os sentimentos relatados pelos estudantes durante o processo de desenvolvimento
do material didático apontam que nove sentimentos dentre onze descritos, são
sentimentos positivos.
Os demais dados seguem em análise para interpretação de outros resultados que
buscam identificar apontamentos para a questão de número 3. Espera-se que após os
estudos de NC e EG os alunos de Licenciatura em Computação não apenas modifiquem
suas estruturas para adaptar-se ao meio, mas, efetivamente, transformem o meio com suas
ações anteriormente planejadas; continuem produzindo materiais didáticos cada vez mais
interessantes e criativos para serem assimilados como EEC.
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Abstract. This research analyzed, from a Blended Learning Course, the
contribution of the forum as a dialogical space in the continuing formation of
teachers. The course was offered of the professionals in the basic education of
the public network of the state of Paraná. In general, the participants of the
course were actively involved in the discussions of the forums and reported
that the use of this activity favored the interaction between them and
stimulated the reflection on the subjects discussed there. Thus, it was observed
that the forum can be a useful tool to contribute to courses in the distance
modality, since provided it is designed in a personalized way and taking into
account the singularities of the class of students.
Resumo. Esta pesquisa analisou, a partir de um Curso na modalidade
Blended Learning, a contribuição do fórum como espaço dialógico na
formação continuada de professores. Participaram do curso profissionais da
educação básica da rede pública do estado do Paraná. Os participantes do
curso se envolveram ativamente nas discussões dos fóruns e relataram que o
uso dessa atividade favoreceu a interação entre eles e estimulou a reflexão
sobre os assuntos ali tratados. Assim, observou-se que o fórum pode ser uma
ferramenta útil para contribuir com cursos na modalidade a distância, desde
que concebido de modo personalizado e levando-se em conta as
singularidades da turma de alunos.

1. Introdução
O Fórum se constitui como uma importante ferramenta pedagógica ao favorecer o
diálogo problematizador e a construção colaborativa (MALLMANN, 2016). No
entanto, o uso efetivo do fórum, como estratégia que oportuniza a construção do
conhecimento, ainda carece de iniciativas que delegam ao papel do professor na
construção de significados. (TENÓRIO, FERRARI Jr.; TENÓRIO, 2015; BATISTA;
GOBARA, 2007). Assim, esse estudo destaca algumas evidências sobre o uso do fórum
como estratégia facilitadora de complemento à (re)elaboração do conhecimento,
introduzido em um curso de formação continuada de professores os quais integram a
rede púbica da educação básica.
O curso de formação continuada, Ações didáticas empreendedoras (ADE), foi
elaborado a partir de uma perspectiva ativa na qual fosse privilegiada a participação
efetiva dos sujeitos nas atividades. (BACICH, 2015). Para tanto, utilizou-se o modelo
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Blended Learning, ou seja, uso da combinação de ferramentas interativas
disponibilizadas de forma online, com recursos da modalidade presencial. Desse modo,
o curso em tela buscou disseminar ações impulsionadoras do pensamento
empreendedor. Para tanto, foram elencadas estratégias as quais permitiriam a construção
de conceitos teóricos sobre a visão empreendedora, realizados a distância, tendo em
vista a compreensão de novas dimensões, realizadas presencialmente por meio de
exercícios práticos em situações significativas.
Assim, o facilitador – nesse caso o próprio professor – possuía a função de
mediador, uma vez que procurou manter o interesse dos participantes, envolvendo-os e
convidando-os para algumas indagações, nas quais fossem possíveis propor soluções
aos dilemas identificados no contexto escolar, ao mesmo tempo em que procurou cuidar
para que as sugestões e os seus pensamentos pudessem alcançar um processo
reconstrutivo sobre o enfrentamento desses problemas e dificuldades.
Destarte, à luz de diferentes contextos, os participantes foram conduzidos a
dialogar com base nos assuntos propostos, ao mesmo tempo em que se dispuseram a
relatar suas vivências e experiências acerca do seu papel na escola. Nessa perspectiva,
responde a esses anseios, o uso de estratégias as quais possam ser elaboradas a partir da
sugestão de “diálogos problematizadores”, em que seja possível o exercício por
intermédio do trabalho com “pesquisa e transposição do conhecimento para problemas
reais”. (MORAN, 2015, p. 37).
Todavia, considera-se a necessidade de desenvolver um trabalho inovador, a fim
de que os interesses dos alunos se efetivem com as atividades propostas pelos
professores no decorrer do curso, ao permitir a exploração de sentidos, da cognição, de
percepção e da memória.
Portanto, a elaboração dos fóruns previstos para serem realizados no transcurso
da realização do curso ADE foi tomado como um instrumento didático de grande
utilidade ao permitir que os conteúdos propostos fossem explorados de modo a garantir
alcançar os objetivos do curso: disseminar ações impulsionadoras do pensamento
empreendedor, o que permitiu contribuir com a construção de um diálogo aberto quanto
às principais questões relacionadas aos conceitos sobre empreendedorismo.
Logo, como objetivo previsto para o curso, avaliar a utilização do uso do fórum
para a construção do pensamento empreendedor a partir de discussões e troca de
experiências a respeito de temáticas ligadas ao contexto do dia a dia escolar.
Em razão disso, o referido curso (ADE) permitiu aos participantes revisitarem
suas ações educativas, nas quais o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA)
se constituiu como o próprio lócus da construção, quando eles puderam, por meio dos
fóruns de discussões aplicados ao longo do curso, participar ativamente das análises e
ainda, elencar medidas de soluções com base na interpretação de sua realidade. Assim,
oferece-se nesse artigo uma análise sobre as contribuições alcançadas no processo de
ensino aprendizagem, quando da utilização da ferramenta fórum na mediação
pedagógica realizada no curso ADE.

2. Encaminhamentos teóricos
2.1 Perspectiva teórica e metodológica Proposta do Curso (ADE)
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As Abordagens Pedagógicas contemporâneas aduzem sobre a importância da adoção de
estratégias didáticas com vista ao alcance do pensamento autônomo, independente,
crítico, criativo, inovador e ativo. Assim, segundo Kenski (2010), importantes teóricos
clássicos como Dewey, Piaget, Vygostsky, Ausubel e Freire corroboram uma mesma
base de construção teórica na qual seja possível a participação ativa dos sujeitos.
Historicamente, desde os primórdios da psicologia, é latente a preocupação
sobre o desenvolvimento humano e sua relação com os processos de ensinoaprendizagem. À luz dessas considerações, ao se tratar especificamente da elaboração
de um curso, pondera-se todos os processos sob os quais estarão sujeitos, desde a
análise do direcionamento das ações educativas às práticas que deverão ser
evidenciadas, bem como as atividades a ela direcionadas. A propósito do ensino, diz
Kenski (2010):
Deve ser contextualizado, relativizado e definido de acordo com as condições
específicas dos alunos, dos recursos envolvidos, do conteúdo, do tempo
disponível e outras especificidades de cada situação pedagógica. (KENSKI,
2010, p. 5).

Acredita-se no importante papel que ocupa o facilitador da aprendizagem, o qual
delimitará no desenho de aprendizagem ao associá-lo a diferentes estratégias e formas
de avaliação. Como foco de interesse, estudam-se as teorias que abordam o pensamento
pedagógico, uma vez que, desde as formas elementares de ensino até a adoção das
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), constituem-se importantes
etapas sobre a seleção de materiais e métodos de ensino, já que resultam em novas
formas de interação entre professor-aluno e aluno-aluno, as quais passam a ser
consubstanciadas pelas teorias pedagógicas adotadas.
Não obstante, dentro dos possíveis métodos de ensino a serem implementados,
reitera-se a possibilidade de que os conhecimentos possam ser construídos por
intermédio de um modelo “híbrido”. Para tanto, como delimitação do objeto de estudo,
foram seguidas as definições do conceito defendido pelos autores Horn e Staker (2015),
os quais destacam o uso dos seguintes critérios dentro de uma proposta de ensino
híbrido: “[...] em parte, por meio do ensino on-line, “em parte, em um local físico
supervisionado e, por último, uma experiência de aprendizagem integrada [...]”.
(HORN; STAKER, 2015, p. 34).
Partindo dessa abordagem, a teoria da aprendizagem significativa defendida
por David P. Ausubel (1982) aduz sobre o modelo de Educação centrada na veiculação e
significação do sujeito sobre o objeto do conhecimento. Para tanto, concentram-se os
esforços sobre a ideia da construção do conhecimento a partir da solução de problemas,
e que “configura-se quando um indivíduo, frente a uma determinada situação, busca
mecanismos significativos para atingir um resultado satisfatório, problematizando um
ou mais aspectos [...]”. (BRITO, 2006, p. 84-85).
Desse modo, os recursos midiáticos previstos, sendo um deles, o próprio fórum
de discussão, visam a atender o ideal de construção do pensamento complexo previsto
no ensino com recursos tecnológicos ao favorecer diferentes formas de comunicação e
significação do conhecimento, promovendo a educação polissêmica e aprendizagem
significativa (AUSUBEL, 1982) em uma linguagem compatível com o ambiente online.
Por conseguinte, considera-se o fato de que a construção do conhecimento
possa ocorrer a partir das trocas e experiências mediante a partilha e reflexão, na qual
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seja possível um movimento entre o fazer e o compreender. (PIAGET, 1971). Com base
nessas situações, enfatiza-se o papel fundamental na estrutura cognitiva quanto a
resolução de problemas, possíveis por condições nas quais estejam previstas a
autogestão e a cogestão da aprendizagem, o que favorece a reconstrução de
conhecimento, a negociação de sentidos e saberes, envolvendo a tomada de decisão
diante de uma problemática.
Essas propostas assemelham-se às ideias dos estágios sobre as estratégias da
solução de problemas (Ausubel, 1982) nas quais sejam possíveis a elaboração de
respostas aos problemas suscitados: “[...] necessita ter um papel ativo para significar e
compreender essa informação segundo conhecimentos prévios, construir novos
conhecimentos, e saber aplicá-los em situações concretas”. (VALENTE, 2014, p. 81).
Nessa construção, recebe grandes considerações o papel ativo dos sujeitos, o qual
incorpora diferentes práticas ao permitir enxergar-se inserido no processo de construção.
2.2 O uso do fórum como elemento facilitador da aprendizagem na Blended
Learning
Ao se constituir dentro de uma abordagem significativa, os fóruns criam elementos com
seu canal aberto de comunicação online com atividades de interação com vista a
construção do conhecimento. (FREITAS; SILVA, SANCHES, 2015). Quando são
explorados coletivamente por meio de discussão geral com temas/tópicos, permitem aos
participantes refletirem sobre aquilo que é por eles identificados, produzido socialmente
e culturalmente.
O uso do fórum como instrumento didático fortalece o seu status enquanto
fenômeno público, construído colaborativamente e, muitas vezes, portador de intenções
e significações ao dar sentidos às ideias e opiniões dos participantes. À vista disso, os
fóruns não podem e não devem cumprir apenas a função “recados” ou “tira-dúvidas”,
com visão utilitarista, sem fins educativos, do contrário, estariam fadados a ter que
cumprir a simples função de recurso comunicacional. (BATISTA; GOBARA, 2007).
Para tanto, poderá ser conduzido com vista a disseminar os conhecimentos
prévios dos alunos e propiciar a troca de saberes na exploração de diferentes teorias em
uma atitude metacognitiva1 ao permitir aos participantes deliberarem sobre o próprio
conhecimento, criando, dessa maneira, diferentes relações sobre os conceitos, conforme
nos aponta Moran (2015):
As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que
os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias nas quais eles se
envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar
decisões, e avaliar os resultados, com o apoio de materiais relevantes. (MORAN,
2015, p. 34).

Nessa mesma direção, Freire (2003) sustenta que não há conhecimento válido se
não for compartilhado, pois é por meio do diálogo que um conjunto de pessoas
legitimam suas ideias. Assim, esse autor considera que a educação se desenvolva a
partir do contexto no qual o aluno está inserido, numa atitude epistemológica de refletir
sobre sua própria realidade. Ancora-se a esses preceitos a sugestão sobre o uso do
1

Metacognição é a atividade mental por meio da qual outros processos mentais se tornam alvo de reflexão (DAVIS,
NUNES; NUNES, 2005, p. 211).
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fórum a partir do “diálogo problematizador”, com certas recomendações “desde que os
mesmos desenvolvam fluência nos conteúdos, no modelo pedagógico e nas tecnologias
em rede”. (MALLMANN, 2016, p. 692).
Com destaque ao modelo Blended Learning, o uso do fórum utilizado para
gerenciamento e construção do conhecimento, aliados aos encontros presenciais, em
contexto híbrido, resultou em sinergia junto aos dados levantados. O conhecimento e a
produção de significados resultantes das discussões previstas de forma interativa online
remontam um universo de investigação e exploração dos saberes produzidos e
manifestados presencialmente pelos participantes. Nesse sentido, o AVEA se constituiu
como o próprio lócus da construção, em que docentes e equipe pedagógica puderam
realizar fóruns de discussões participativas, e ainda, participar da elaboração de
estratégias de ações práticas, com subsídios dos materiais disponibilizados na
Plataforma.
Consequentemente, as interações foram conduzidas de modo a facilitar o
processo de construção dos participantes, uma vez que o produto do resultado
constituído, quando da capacidade argumentativa de buscar soluções para os problemas
evidenciados no contexto educacional, mostrou-se efetivo ao se revelar em diferentes
formas de lidar com os processos de ensino-aprendizagem.
Assim, apresenta-se nesse contexto também o poder da utilização de novas
possibilidades educacionais como facilitador da construção do conhecimento. Somamse a isso, os processos de autorregulação da aprendizagem (BORUCHOVITCH, 2014),
já que o fenômeno de convergência entre o online e presencial, aqui denominado
blended learning se constituiu, nesse contexto, enquanto universo relativamente
propício ao desenvolvimento de estratégias de aprendizagem pelos participantes.
Portanto, a função dos fóruns foi possibilitar questionamentos, confrontar
diferentes possibilidades, em que os participantes puderam interagir e integrar-se,
apreciar criticamente e estabelecer relações menos formais, com maior desenvolvimento
consciente.

3. Metodologia
Para cumprir os objetivos propostos nesse estudo, foram utilizadas as pesquisas de
campo e analítica. Enquanto abordagem, esse estudo classifica-se como qualitativo, uma
vez que “[...] desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um
plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”.
(LÜDKE; ANDRÉ, 2007, p. 18).
A partir desse contexto, a fim de sistematizar as etapas das construções sobre os
procedimentos adotados, foi proposta inicialmente uma revisão sistemática sobre as
construções das falas dos participantes nos fóruns. A partir dos relatos produzidos e
diante desses dados levantados, partiu-se, na sequência, para um sistema de
categorização das respostas. Nesse interim, procedeu-se a análise de conteúdos, em vista
as ponderações descritas pelos respondentes e avaliadas à luz das sugestões de Bardin
(2011). Todavia, essa categorização reforça a ideia de que as respostas possam descrever
a representação de ideal dos sujeitos pesquisados, posto que, por meio dessa abordagem,
foi possível uma análise mais crítica sob a realidade dos participantes, o que permitiu,
até certo ponto, um repensar sobre o papel desses sujeitos, de modo a considerar a
construção de novos olhares em possíveis adaptações junto a trabalhos futuros.
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Mediante a consideração de que esse estudo possa ser estendido a outras
realidades, faz-se necessário o emprego da análise qualitativa, à luz dos referenciais que
possam dar embasamento teórico aos assuntos suscitados. Assim, a adaptação a outros
trabalhos de pesquisadores, reiteram-se a necessidade de alinhamento aos objetivos
previstos nos projetos.
Para tal, ao longo de todas as discussões desenvolvidas de forma online, os
fóruns foram utilizados como ferramenta facilitadora, com vista a promover debates que
estimulassem o pensamento autônomo e crítico dos participantes. Os fóruns foram
elaborados tendo como ponto norteador a inclusão de propostas problematizadoras e
desafiadoras a partir dos conteúdos do curso ADE e que fossem mediadas por um
facilitador, nesse caso, o professor.

4. Apresentação e Discussão dos Resultados
Nesse tópico serão apresentadas as análises dos dados coletados por intermédio da
contribuição dos participantes do curso (ADE) registrados nos Fóruns. Logo, a análise
das respostas puderam ser aclaradas a partir das contribuições desses relatos, as quais
serão analisadas por meio dos referenciais teóricos que aportam as abordagens
utilizadas para mediação do conhecimento. Para isso, foram analisados quatro (04)
fóruns: 1. Como educar na era digital; 2. Comportamento Empreendedor, 3. Conceito
sobre visão participativa e por último, 4. Idealização de um Projeto.
4.1 Apresentação das Etapas
Como exercício problematizador na realização do curso (ADE), os fóruns foram criados
com base na relevância dos assuntos estudados de forma online, entretanto, nos
deteremos somente à análise e construções dos participantes registradas no AVEA a
partir do enunciado do exercício.
4.1.2 Fórum 01: como educar na era digital
Nesse primeiro fórum, além do acesso aos conteúdos disponibilizados no AVEA, o
enredo da atividade trazia como elemento central um vídeo, no qual era possível
identificar um modelo de educação do século passado, o qual se encontra ancorado na
atualidade em muitas práticas de ensino. Em contraponto ao uso de diferentes
tecnologias, o enunciado previa: A partir do vídeo, descreva como você vê essas
situações e nos aponte quais os "caminhos a serem seguidos", diante dessas realidades.
A partir dessa atividade, os participantes fizeram os relatos apresentados no quadro 1.
Quadro I. Relatos dos participantes – Fórum 01

(P1) – (...) Educar na era digital nos dias de hoje é necessário, ou seja, faz parte do
cotidiano do aluno, mas não deixa de ser desafiador, pois o professor precisa ter disposição,
comprometimento, habilidade e principalmente conhecimento...”;
(P2) – Estamos inseridos num contexto de mudanças constantes, e mais ainda quando se
trata de "era digital..." Certamente os alunos dominam as tecnologias muito mais que nós
docentes";
(P3) – O professor na atualidade é constantemente desafiado. (...) precisa selecionar,
questionar, abordar e se adaptar com o novo;
(P4) – Como professor, pensando na questão educar na era digital (numa época de
informações abundantes), penso que é necessário estimular o senso crítico em relação a
qualidade da informação consumida e ao funcionamento da sociedade;
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(P5) – (...) Acredito que, diante desse amplo e complexo contexto, o que podemos realizar é,
em situações específicas, propiciar ao menos momentos em que exista uma educação que
construa o conhecimento de uma forma mais criativa e transformadora, alternando o
tradicional ao moderno;
(P6) – (...) A busca por estratégias significativas com o uso de novas tecnologias,
associadas ao uso dos bons e velhos recursos (livros, quadro, papéis, giz, caneta...), de
forma a contextualizar o ensino e desenvolver um trabalho interdisciplinar são
possibilidades que estão sendo aplicadas, timidamente, no ambiente escolar.

No que diz respeito ao uso de tecnologias, Valente (2015) considera o uso
eficiente de práticas que deverão contribuir com a participação e construção ativa dos
sujeitos ao propiciar condições para elaboração de respostas aos problemas suscitados,
além de integrar teoria e prática. Desse modo, pelas respostas dadas à problemática
levantada, considera-se o fortalecimento das ações a elas envolvidas diante do apoio e
suporte aos alunos.
4.1.3 Fórum 02: Comportamento Empreendedor
O segundo fórum, tendo como base os estudos disponibilizados, contou com a
utilização de um vídeo no qual era possível identificar a figura de um professor com um
comportamento diferencial, o qual teve de enfrentar contextos adversos em sua carreira
profissional, entretanto, não media esforços na busca por uma educação de qualidade.
Assim, previa-se a apresentação das considerações, por meio do enunciado: descreva as
características do comportamento empreendedor destacadas no ator. A seguir, poste
seus comentários. Abaixo, os relatos apresentados pelos participantes:
Quadro II. Relatos dos participantes – Fórum 02

(P1) – (...) O papel do professor é sempre inovar, criar e ensinar, mesmo que seja sem recursos
e muitas vezes, sem deixar que o sistema o atrapalhe...”;
(P2) – (...) educador verdadeiramente preocupado com resultados significativos, preocupado
com a formação dos alunos num sentido mais amplo. Ensinar a pensar, refletir, ter autonomia
na resolução de problemas...
(P3) – acreditar é "vender" uma ideia, fugir das expectativas comuns ou desanimadoras, é
perceber habilidades suas e dos outros... buscando extrair o melhor de cada um;
(P4) – (...) Penso que o personagem descreve perfeitamente o que é ser um professor, aquele
que não aceita um não, mas antes busca solução, não cheguei a assistir o filme, mas acredito
que esse professor seja como muitos de nós, nunca desiste dos desafios.
(P5) – (...) o professor pede ao conselho que repense e procure outras e novas alternativas
para redução de custos, sem que haja uma exclusão do que os alunos têm recebido até então.
Essa atitude é empreendedora, pois quer modificar, continuar muito bom (com menos custos)então melhorar no fim, sem, no entanto, eliminar, destruir, reduzir o que já tem;
(P6) – (...) é representado pelo professor ao tentar fazer com que os gestores
compreendessem como o estudo da música e das artes era o diferencial transformador na
vida dos alunos, algo certamente comprovado, pelos próprios gestores em sua formação
escolar, e ignorado em vista de questões práticas e financeiras

Como resultado desse processo de construção, segundo Fernando Dolabela
(2008), o empreendedor, de qualquer segmento, deve, contudo, direcionar suas ações
para o implemento de geração de valores para a comunidade. Por conseguinte, no
tocante às características, introduz que o empreendedor, independente da área de
atuação, “[...] busca transformar o seu sonho e em realidade. Esta concepção abrange
todos os tipos de empreendedor: os que atuam na empresa, no governo, no terceiro
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setor, numa relação de emprego, dirigente, autônomo ou proprietário. (DOLABELA,
2008, p. 79).
4.1.4 Fórum 03: Conceito sobre visão participativa
O penúltimo fórum contou com um vídeo no qual descrevia a atuação do professor
como o próprio design de aprendizagem ao utilizar estratégias que conseguem envolver
os alunos em atividades interativas e colaborativas, prevendo a resolução de situações
problemas. Assim, o enunciado previa: Design de aprendizagem é uma abordagem que
busca a solução de problemas de forma coletiva e colaborativa. Abaixo, os relatos
apresentados pelos participantes:
Quadro III. Relatos dos participantes – Fórum 03

(P1) – (...) A visão participativa é muito importante no contexto escolar, sala de aula,
aprendizado...”;
(P2) – (...) Ao acreditar que a solução era possível contagiou os demais integrantes tornando
a solução real....
(P3) – (...) Quando vejo que o problema pode ser a apatia do aluno, então vejo que tenho que
conhecer o porquê disso (apatia), procurar uma metodologia e estratégia de ação de mudança
(ação coletiva; uso atraente de mecanismos, recursos e tecnologias; provocação de reação dos
alunos), sem deixar de efetivar o meu trabalho (transmitir conhecimento).
(P4) – (...) Uma atitude, aparentemente simples e ingênua, pode promover ações inovadoras e
eficazes em conjunto ao criar um ambiente motivador.
(P5) – (...) Visão participativa: Atitude em... Pensar sobre... Agir com... Transformar pessoas,
gerar mudanças.
(P6) – (...) Refletir sobre: Por quê? Para quê? - Pensar no coletivo; - Acreditar no potencial
das pessoas que ali estavam; - Buscar a transformação durante o processo; - Revelar atitude
comportamental “Catadores de lixo” para “Catadores de materiais recicláveis.

Nessa reflexão, Moran (2015) reitera a necessidade de o professor se revelar
enquanto “design de caminhos”. Nesse aspecto, introduz que o professor possa se
transformar num “[...] agente e orientador de cominhos coletivos e individuais,
previsíveis e imprevisíveis, em uma construção mais aberta, criativa e empreendedora”.
(MORAN, 2015, p. 39). Assim, a ideia que se seguiu buscou revelar o posicionamento
do professor frente às dificuldades do dia a dia e entender o seu papel enquanto agente
ativo dessas transformações.
4.1.5 Fórum 04: Idealização de um Projeto
Finalmente, esse último fórum abordou, além dos conceitos de alguns teóricos, um
vídeo no qual era possível identificar no trabalho desenvolvido a partir de projetos, com
destaque ao enfrentamento vulnerabilidades aos riscos pessoais, identificados na
sociedade atual, decorrentes dos impactos ambientais. Por conseguinte, o enunciado
previa: Com base no vídeo assistido, descreva como o comportamento do artista se
revelou oportuno para o alcance da resolução dos problemas identificados na
comunidade. A partir dessa atividade, os participantes fizeram o seguinte relato:
Quadro IV. Relatos dos participantes – Fórum 04

(P1) – (...) mostrar o quanto é possível mudar ou realizar sonhos a partir de diversas
oportunidades, e é esse o papel do professor, oportunizar diferente possibilidades do aluno
realizar seus objetivos e ter um futuro melhor...”;
(P2) – (...) Reverte e reconhece o trabalho daquelas pessoas em benefício financeiro.
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Transforma o feio em belo - Uma atitude de respeito ao meio ambiente e às pessoas, de
criatividade, de inovação, enfim uma proposta audaciosa.
(P3) – (...) demostra com veracidade o que é ter um espírito empreendedor centrado numa
abordagem colaborativa, centrada em soluções criativas, com comprometimento e
responsabilidade. O vídeo também mostrou que para buscar soluções, é preciso andar junto,
vivenciar parte do problema, inquerir, inferir...
(P4) – Percebe oportunidades onde os outros não visualizam. Não ter medo de correr riscos;
ter capacidade de lidar com a diversidade de situações e de sujeitos envolvidos no processo;
perspectiva de transformação e, por último, criar algo novo com os recursos disponíveis.
(P5) – (...) Um primeiro aspecto empreendedor perceptível na situação é como o idealizador
do projeto parte de um problema já existente, ou seja, de uma necessidade que se impõe.
(P6) – (...) Refletir sobre: Por quê? Para quê? - Pensar no coletivo; - Acreditar no potencial
das pessoas que ali estavam; - Buscar a transformação durante o processo; - Revelar atitude
comportamental “Catadores de lixo” para “Catadores de materiais recicláveis.

Dentre os caminhos possíveis para se chegar a uma ideia de solução, ressalta-se
a importância de se trabalhar o desenvolvimento de projetos. Assim, a autonomia
resultante da capacitade para deliberar sobre o desenvolvimento de proposta, possíveis
num ambiente de clima favorável, em que todos possam ser acolhidos. Desse modo, o
sentimento de equipe deve ser valorizado, conforme pondera Moran (2015, p. 32) “[...]
o poder é compartilhado, onde os indivíduos são fortalecidos, onde os grupos são vistos
como dignos de confiança e competentes para enfrentar os problemas”. Dessa forma, as
respostas sugerem que, entre as diferentes formas de se compreender o
empreendedorismo em seu conceito dinâmico, é também relacioná-lo ao aspecto social,
cujo objetivo predominante é a contribuição sobre transformação das pessoas na
sociedade.

5. Considerações Finais
Os fóruns desenvolvidos e discorridos de forma interativa no curso (ADE) propiciaram
a integração entre os participantes, de modo a estimular, fomentar e discorrer sobre os
temas apresentados nos respectivos fóruns, quando agiu como ação facilitadora em
condições que demandaram discussões no campo prático, com vista a solucionar
problemas reais identificados tanto na sociedade, quanto na realidade escolar.
As contribuições dos participantes por meio dos fóruns destacam: (i) o uso de
tecnologias no ensino como propostas de iniciativas ao implemento de novas práticas,
com vista ao alcance de um ensino inovador; (ii) a responsabilidade da Educação
Básica, como espaço estratégico para promoção de discussões em que o aluno seja
protagonista e o professor, um facilitador da aprendizagem; (iii) a participação ativa dos
sujeitos sugerem a despretensão de que o conhecimento seja somente o resultado de um
processo de construção histórica, mas a partir de propostas que demandem um trabalho
interdisciplinar mais amplo e; iv) os trabalhos subsidiados por projetos remetem à
sugestão de iniciativa e inovação e aproximam cada vez mais a necessidade de uma
prática coerente tendo o aluno como o foco do processo.
Portanto, compreende-se a partir desse estudo, que o uso moderado dos fóruns
foi de toda relevância para ao alcance dos objetivos pedagógicos propostos no curso
(ADE). Por fim, entende-se que os fóruns quando elaborados e aplicados de modo
personalizado, considerando a realidade e as tipicidades da turma constituíram-se,
efetivamente, como uma importante ferramenta de interação online e de comunicação.
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Além disso, enquadra-se como espaço aberto e dialógico para promover discussões
pertinentes dos temas propostos entre os participantes.
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Abstract. Ludicity is a support tool for a literacy program for children between
the ages of 6 and 8, assisting in the field of reading and writing. The present game
was planned in a Master discipline aiming to stimulate a literacy and letter of
ludicity playfulness involving the classic of children's literature "Little Red Riding
Hood". Participated in the practical research 20 students of the 2nd year of
elementary school in a public school in the municipality of Vacaria, RS.
Concludes that the trail game combining a storytelling with specific activities of
literacy favors the development of the child's learning.
Resumo. A ludicidade é um instrumento de apoio para a alfabetização de crianças de
06 a 08 anos auxiliando no domínio da leitura e da escrita. O presente jogo foi
planejado em uma disciplina de mestrado tendo como objetivo estimular a
alfabetização e o letramento através da ludicidade envolvendo o clássico da
literatura infantil “Chapeuzinho Vermelho”. Participaram da pesquisa prática 20
alunos do 2º ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de
Vacaria, RS. Conclui que, o jogo de trilha ao aliar a contação de histórias com
atividades específicas de alfabetização e letramento, favorece o desenvolvimento da
aprendizagem da criança.

1. Introdução
Alfabetizar deve ir muito além do simples fato de utilizar o método global, fônico ou
silábico, mas é pensar nas diferentes formas de como estimular esse processo. Este
pensamento deve responder ao questionamento de quais são os caminhos e necessidades
que o educando apresenta para desenvolver de forma integral a sua aprendizagem.
As inúmeras exigências sociais de que a escola prepare o educando para
responder as demandas da sociedade requer uma sala de aula capaz de ensinar o
educando as habilidades de leitura e escrita de forma competente. No entanto, para que
esse processo ocorra é importante que o educador busque diferentes formas de ensinar a
partir do uso de recursos inovadores. Para tanto pensou-se em um jogo interdisciplinar
que ao mesmo tempo que ensine também divirta o educando.
Este artigo apresenta um jogo planejado na disciplina de Tecnologias da
Informação e da Comunicação do Mestrado Profissional em Informática na Educação
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) –
Campus Porto Alegre, tendo como objetivo geral estimular a alfabetização e letramento
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através da ludicidade envolvendo o clássico da literatura infantil “Chapeuzinho
Vermelho”. Os objetivos específicos desta pesquisa foram construir um jogo de
tabuleiro aliando a alfabetização com um clássico e aplicar o jogo em uma turma de
alunos em processo de alfabetização para verificar se o jogo é capaz de estimular os
alunos neste processo.

2. Jogos no contexto da sala de aula
O uso dos jogos em sala de aula constitui-se como um importante recurso de
aprendizagem para crianças. Em séries iniciais, pode ser utilizado diretamente para o
processo de alfabetização e apropriação do sistema de leitura e escrita. Com destaque
para o fato de que:
É fundamental compreender que para esse trabalho de alfabetizar letrando
possa realmente ser construtivo, é preciso que ele seja feito de forma
prazerosa. Desse modo, a escola pode aproveitar essa potencialidade do
lúdico para proporcionar oportunidades em que as crianças possam brincar
aprendendo e aprender brincando (BLOSS, 2016, p. 33).

Ao utilizar o jogo em sala de aula o professor traz à prática ações que estimulam
o aluno a aprender de forma divertida, contudo, Huizinga (1980) reforça que é
importante estar atento as oito características principais e comuns a todas as atividades
consideradas jogos:
a) Participação voluntária: o jogo é uma atividade na qual todos os participantes
são livres para fazer parte, ou não;
b) Distração: o jogo não é uma obrigatoriedade, portanto, não pode ser
considerado uma tarefa. Dessa forma, é praticado nas horas de ócio, como
distração;
c) Exterior à “realidade”: o jogo é a evasão da vida real para uma esfera paralela
de tempo e espaço, não podendo ser considerado parte integrante do
cotidiano;
d) Limites espaciais e temporais: como o jogo é a evasão da vida real, requer
espaço e duração delimitados para a sua prática. Essas limitações são
responsáveis por deslocar o participante para a realidade paralela do jogo;
e) Meta: o jogo possui objetivo definido e claro para todos os participantes;
f) Regras: para alcançar a meta, deve-se agir de acordo com as regras
determinadas, com o objetivo de inserir os participantes na realidade paralela
do jogo;
g) Sistema de feedback (resultados): considerando a existência de uma meta a
ser atingida, consequentemente, haverá um resultado, representando o
alcance, ou não, dessa meta. Portanto, é necessário determinar um sistema de
contagem de pontos ou avaliação de feedback, a fim de definir claramente o
resultado do jogo entre os participantes. Em um jogo, não existe dúvida
quanto ao alcance, ou não, do objetivo final por parte dos seus jogadores;
h) Término: o jogo sempre acaba. A partir do levantamento desses aspectos.
Um jogo pedagógico é um engenho motivacional para o educando pois é capaz
de envolvê-lo de forma dinâmica na ação educativa reforçando a aprendizagem de
forma prazerosa. Busarello, Ulbricht e Fadel (2014, p. 20) defendem que:
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A experiência narrativa no indivíduo é gerada tanto pelo ato de acompanhar –
ler, assistir, ouvir, etc. – uma história como o de jogar. Essa experiência
narrativa leva a uma experiência cognitiva, que se traduz em um constructo
emocional e sensorial do indivíduo quando este se envolve em uma vida
estruturada e articulada.

A aplicação de jogos ou de seus elementos na educação trata-se de uma
atividade que explora níveis de engajamento dos indivíduos envolvidos na situação e
melhora processos de aprendizagem. Segundo Busarello, Ulbricht e Fadel (2014) a sua
aplicação no contexto da aprendizagem escolar contribui para a motivação, o
desenvolvimento e a retenção de atenção do aluno.

3. Jogo “Pelos caminhos da alfabetização”
O jogo, objeto desta pesquisa, foi resultado de uma atividade de gamificação de uma
disciplina do mestrado. O objetivo era a criação de um jogo que aliasse o fazer
pedagógico às tecnologias de informação e comunicação, isto porque o objetivo da
gamificação é justamente o uso de técnicas de jogo para tornar as atividades mais
envolventes e divertidas com a aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos.
Para a disciplina foi realizada a prototipação do jogo, tendo como base a
seguinte descrição “Ajude a Chapeuzinho Vermelho a chegar na casa da vovó”. Para
tanto, foi necessária a elaboração de um tabuleiro que apresentasse três elementos
principais: a personagem chapeuzinho, o caminho que deveria ser percorrido e a casa da
vovó.
A ideia da atividade é contar a história, interpretar e, em seguida, trabalhar as
palavras contextualizadas com a narrativa, a partir do jogo de forma lúdica com
atividades que envolvem desafios alfabéticos. Para tanto, o tabuleiro do jogo,
apresentado na Figura 1, é composto por obstáculos onde o aluno terá que citar palavras
com encontros consonantais e dígrafos e descobrir palavras com letras embaralhadas. A
formatação do tabuleiro permite que o jogo possa ser realizado em dupla, em trio ou até
quatro jogadores.

Figura 1 - Protótipo do jogo de tabuleiro
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Para que os jogadores possam efetivar o objetivo do jogo de “chegar na casa da
vovó” é necessária a realização de atividades que envolvem diferentes desafios
alfabéticos. Os elementos presentes no tabuleiro (flor, pedra, lobo e machado)
determinam os tipos de atividades a serem realizadas. Atividades estas que estão
presentes em cartas, como as apresentadas na Figura 2, e distribuídas da seguinte forma:
lobo - descoberta de palavras com letras embaralhadas; machado e pedra - citação de
palavras com encontros consonantais; e, flor – sem atividade.

Figura 2. Protótipo das cartas do jogo

Para a produção física do jogo, a imagem do protótipo do tabuleiro foi
vetorizada e impressa na cortadora Laser modelo Laser CNC CMA6040 disponível no
POALAB, laboratório de fabricação digital do IFRS - Campus Porto Alegre. O
resultado da impressão realizada em uma placa de mdf nas medidas 40cm por 60cm está
apresentada na Figura 3. E as cartas foram impressas em papel cartão no tamanho 5 cm
por 7 cm conforme a Figura 4.
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Figura 3. Tabuleiro em MDF

Figura 4. Cartas do jogo impressas

Para a aplicação do jogo foram estabelecidas as seguintes regras:
1. Inicia o jogo que obtiver o maior resultado no lançamento dos dados;
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2. Cada resultado dos dados significa o número de casas a serem percorridas
no tabuleiro;
3. Cada elemento no tabuleiro tem um significado:
a. Imagem da Chapeuzinho Vermelho: ponto inicial do jogo
b. Casas em branco: sem desafios
c. Casas com imagens (Flor, Lobo, Pedra e Machado): retire e leia uma
cartinha com a imagem correspondente
d. Casa: ponto final do jogo
4. Vence o jogo quem responder a todos os desafios e chegar primeiro à casa
da vovó.
4. Metodologia
A presente pesquisa é, sob a ótica de seus objetivos, do tipo descritiva. Tendo em vista
que objetiva verificar a capacidade de estímulo do jogo no processo de alfabetização
dos alunos. Para tanto, utiliza-se do procedimento técnico da pesquisa de campo de
campo devido a fatores como a experiência direta e pessoal do autor na pesquisa, estudo
de um grupo único e utilização de técnicas de observação diretamente no local de
aplicação (GIL, 2002).
Marconi e Lakatos (1990, p. 75) indicam que esta pesquisa é “[...] utilizada com
o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o
qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar ou, ainda,
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.
A coleta de dados da pesquisa foi realizada por meio de observação participante.
Nesta forma de coleta são utilizados os sentidos (visão e audição) para a examinar e
obter informações de uma determinada realidade ou situação (MARCONI; LAKATOS,
1990). A observação permite ao pesquisador identificar comportamentos por meio do
contato direto com os sujeitos da pesquisa.
Foram sujeitos da pesquisa, vinte (20) alunos de uma turma do 2º ano do ensino
fundamental de uma escola municipal na cidade de Vacaria, RS. Destes foram doze (12)
sujeitos do sexo feminino e oito (08) do sexo masculino com idade média de sete (07)
anos.
5. Resultados e discussões
O jogo aplicado na turma do segundo ano do ensino fundamental atingiu os objetivos de
interação, cooperação e aprendizagem. Além de motivar as crianças a partir da contação
de um clássico adaptado “ Chapeuzinho Vermelho”, o jogo atraiu a atenção das crianças
no que se refere às regras do jogo e as tarefas a serem cumpridas o tempo e a dinâmica
da leitura e a questão de certo e erro em cada tarefa.
No que se refere a interação os participantes de comunicavam e dialogavam
entre si, Kishimoto (1994, p. 26) argumenta sobre a importância das experiências com
jogos e brincadeiras:
Sabemos que as experiências positivas nos dão segurança e estímulo para o
desenvolvimento. O jogo nos propicia experiências de êxito, pois é
significativo, possibilitando a autodescoberta, a assimilação e a interação
com o mundo por meio de relações e de vivências.
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Mesmo sendo um jogo competitivo onde cada participante poderia “ganhar” ou
“perder” os colegas do grupo cooperavam uns com os outros para que a resposta dada
fosse correta. Segundo Bruini (2009, documento eletrônico)
[...] brincar é colocar a imaginação em ação. O bom jogo não é aquele que a
criança pode dominar corretamente, mas aquele que a criança possa jogar de
maneira lógica e desafiadora, e que o jogo seja capaz de proporcionar um
contexto estimulador para suas atividades mentais.

Na aplicação do jogo foi possível verificar o domínio da leitura e da escrita
sendo que dos vinte participantes: onze tiveram um desempenho excelente, dois um
bom desempenho e sete destes apresentaram dificuldades na realização das tarefas como
apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1. Desempenho dos participantes na atividade

Ao finalizar o jogo, os participantes foram questionados sobre a dinâmica do
jogo. Todos os participantes afirmaram que gostaram do jogo, e no quesito fácil-difícil,
dezessete participantes acharam fácil e três acharam difícil, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2. Opinião sobre o jogo

Questionou-se ainda: “Se você fosse mudar o jogo o que você mudaria?”.Todos
os participantes deram suas contribuições definindo:
a) novos obstáculos que seriam: cactos, armadilhas, espinhos, urso, morros,
tomates, leão, bonecos estranhos;
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b) prêmios: “ouro, bolo, carro”;
c) novos personagens: “Um leão e um caçador”, “meu pai e minha avó”,
“Jackie Chan e o Palhaço Assassino” “Rapunzel e a bruxa”.

6. Considerações finais
O jogo na alfabetização é um meio de motivar a criança para despertar a aprendizagem
e o domínio da leitura e escrita de forma dinâmica. Entretanto é importante destacar que
os jogos lúdicos devem ser auxiliares ao processo, enriquecendo o conhecimento do
aluno.
Os jogos despertam na criança o prazer de aprender, além disso, especificamente
este jogo, apresenta possibilidades de despertar o gosto pela história contada, definindo
tempo, espaço e personagens além da necessidade do seguimento de regras, de forma a
manter a atenção e a concentração.
Oferecer novas possibilidades as escolas, produzindo atividades interativas e
cooperativas é um dos principais objetivos do uso de recursos tecnológicos no processo
de aprendizagem. Porém é necessário que o professor compreenda o processo do jogo,
sua finalidade e que a sua utilização seja sempre acompanhada de planejamento e
avaliação, a fim de verificar se estas atividades contribuem para o processo da leitura e
da escrita.
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Resumo: Este trabalho descreve um estudo sobre o uso de um Laboratório Virtual
de Aprendizagem em Hidráulica (LVAH) e seu impacto na aprendizagem de alunos
de disciplinas de mecânica dos fluidos em cursos da Engenharia. O LVA
desenvolvido permite a simulação de vários processos referentes a três práticas
laboratoriais da disciplina. Um total de 414 alunos participaram do estudo,
pertencendo a três cursos de Engenharia. O LVA permite a interação com os
componentes do ensaio, alterando fatores e variáveis do laboratório virtual,
permitindo a repetição do experimento com novos parâmetros e podendo analisar
os resultados imediatamente, tendo assim uma melhor compreensão da física dos
acontecimentos na prática laboratorial. Após o uso do LVA os alunos responderam
a um questionário, o qual permitiu uma avaliação qualitativa do uso do referido
recurso tecnológico virtual, além de uma avaliação teórica de conhecimentos. A
nota media, no teste de conhecimentos dos alunos que utilizaram o LVAH, foi
significativamente superior aos que não o utilizaram.
Abstract: This paper describes a study on the use of a Virtual Laboratory for
Hydraulics Learning (LVAH) and its impact on learning mechanical of fluids
disciplines students in engineering courses. The developed AVL allows the
simulation of various processes relating to three laboratory discipline practices. A
total of 414 students participated in the study, belonging to three Engineering
courses. The LVA allows interaction with the components of the experiment,
allowing the interaction with the components of the test, changing factors and
variables of the virtual laboratory, allowing the repetition of the Experiment with
new parameters and analyzing the results immediately, thus having a better
understanding of the event’s physics in laboratory practices. After using the LVA
students answered a questionnaire, which allowed a qualitative evaluation of the
use of that virtual technological resource, as well as a theoretical evaluation of
knowledge. The average score in the test of knowledge of the students who used the
LVAH was significantly higher than those who did not use.
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Introdução
Existe, atualmente, uma contínua preocupação com o índice de repetência e evasão em
disciplinas de mecânica dos fluídos e de hidráulica, principalmente em cursos superiores
de engenharia e arquitetura. Nas turmas de períodos anteriores à pesquisa realizada, por
exemplo, o índice de repetência variava de 20 a 27% do total de alunos matriculados
nessas duas disciplinas. Outro aspecto relevante a ser considerado é que, cada vez mais,
novas gerações de alunos aprendem com o uso das tecnologias de informação e
comunicação (TICs), comunicando-se através de mensagens de texto, utilizando redes
sociais e se divertindo com games educativos. Estes estudantes sentem-se confortáveis
aprendendo tanto no mundo virtual como no real, vivenciando, simultaneamente, aulas
presenciais tradicionais, lado a lado com o ensino a distância. A fim de explorar as
mudanças oriundas desse contexto, o Laboratório Virtual de Aprendizagem Hidrolândia
foi desenvolvido e aplicado a partir dos fundamentos da aprendizagem significativa. Seu
propósito é o de agir como uma ferramenta de facilitação no entendimento dos
fenômenos físicos estudados na mecânica dos fluidos. O objetivo principal do sistema
desenvolvido foi o de contribuir para uma melhor formação dos alunos de graduação,
estimulando a colaboração no processo de ensino-aprendizagem. Através do uso de uma
ferramenta computacional e, em consonância com as novas tecnologias para a educação,
desenvolveu-se um objeto de aprendizagem diferenciado e interativo na área de
hidráulica e mecânica dos fluidos. Este objeto de aprendizagem foi experimentado em
turmas de diferentes cursos, verificando-se de que forma os alunos interagiram com o
LVA, bem como se esta interação resultou em maior aprendizagem.

Laboratórios Virtuais de Aprendizagem
O uso de manipulações de objetos virtuais surgiu, inicialmente, como uma
necessidade de complementar manipulações físicas, as quais tinham uma série de
deficiências no contexto da experimentação das ciências na escola (Van Joolingen e
Zacharia, 2009). Estas manipulações virtuais também visavam proporcionar a
exposição eficaz à experimentação, sistematizando o processo de desenvolvimento de
habilidades. Segundo Ray (2012), laboratórios virtuais são plataformas onde os alunos
podem ter a experiência de experimentação prática, sem qualquer envolvimento físico
direto sobre o trabalho real. Para Martín (2012), os laboratórios virtuais ou remotos
permitem a aquisição de habilidades práticas através da experimentação, inclusive no
modo à distância. São laboratórios mais seguros, que não apresentam riscos, uma vez
que não se trabalha com instrumentos reais, não exigindo sistemas de segurança,
reservas de locais ou controle de acesso. Sua única desvantagem é que não podem
prever com a mesma exatidão o rendimento e resultado dos ensaios, como ocorre com
os instrumentos reais.
Zacharia (2011), em seu trabalho sobre manipulação física e virtual em
experimentos, postula que a utilização da manipulação virtual (ou VME - Virtual
Manipulative Experimentation), ao contrário da utilização da manipulação física (ou
PME - Physical Manipulative Experimentation), pode fornecer algumas vantagens.
Entre estas estão a portabilidade, a segurança, uma melhor relação custo-eficiência e a
minimização de erros. Entretanto, destaca como ganho principal a possibilidade de
amplificação ou redução de dimensões temporais e espaciais, permitindo a manipulação
de objetos com a flexibilidade e a rapidez ideais para a observação dos fenômenos, com
a correspondente captura de dados dinâmicos. Sob o ponto de vista do uso de recursos,
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nota-se que os laboratórios virtuais têm um custo mais baixo do que um laboratório real,
sem desperdiçar qualquer material, além de serem seguros na operação de instrumentos.
Uma das vantagens destacadas por alunos usuários de simulações foi a de que há
muito pouca ou nenhuma perda de tempo para preparação e execução de experiências
nos laboratórios virtuais, quando comparados com as mesmas experiências em
laboratórios físicos. Sheorey (2014) salienta que um LVA devidamente projetado, com
metodologias de demonstração e estratégias de avaliação adequadas, pode substituir a
experimentação em tempo real. Seu principal benefício é uma maior compreensão
conceitual a partir da experiência de aplicação. No entanto, o conceito de laboratório
virtual ainda é novo e mais pesquisas devem acontecer para projetar o método de
apresentação de conteúdos e de avaliação da aprendizagem com base em ensaios e
feedback de campo.

Aprendizagem Significativa
Aprendizagem significativa é o conceito cerne da teoria da aprendizagem de
David Ausubel (1963), assim como a de David Jonassen (2000). Consiste em "um
processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva
(não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do
indivíduo" (Jonassen, 2000).
Dito de maneira mais simplificada, os novos
conhecimentos adquiridos, relacionam-se, necessariamente, com o conhecimento prévio
que o aluno possui. Os alunos interpretam as informações ao longo do percurso em que
as experimentam, estando o conhecimento, portanto, ancorado nos contextos nos quais
se aprende.
A aprendizagem liga experiências relacionadas a conhecimentos anteriores ao uso do
conhecimento no presente, desenvolvendo um processo racional para dar sentido a um
novo fenômeno, ou seja, construindo novos significados. De acordo com Jonassen
(1999), a aprendizagem significativa ocorre quando o ambiente de ensino e
aprendizagem, no qual o estudante está envolvido, favorece as condições apresentadas
na Figura 1.

Figura 1. Atributos da Aprendizagem Significativa.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Assim sendo, o planejamento e a implementação de um processo de ensino e
aprendizagem deve levar em consideração esses aspectos. Essas premissas são
necessárias tanto em nível do processo quanto dos objetos de aprendizagem utilizados.
Segundo o autor, o uso de tecnologias de informação e comunicação ou, mais
precisamente, o que ele chama de "mind tools" (ferramentas mentais), deve engajar os
alunos numa aprendizagem significativa, onde estejam intencional e ativamente
envolvidos, processando informações enquanto exercem tarefas autênticas. Com isso,
se espera a construção de significados pessoais em relação ao fenômeno que os
aprendizes estão explorando e manipulando, os quais possam ser coletivamente
compartilhados.

O Laboratório virtual Hidrolândia
O laboratório virtual de aprendizagem (LVAH) Hidrolândia foi projetado com
uma estrutura organizada de conteúdo, sendo contextualizado num campus
universitário, além de fortemente inspirado no laboratório real de hidráulica da
instituição de um dos autores. De forma análoga à figura do professor responsável pelo
laboratório real, a Hidrolândia possui um agende pedagógico como "guia virtual" das
ações dentro do campus. Este personagem, chamado de "Professor Hidro" é
caracterizado como um engenheiro mirim, o qual estabelece relações dentro do contexto
educacional desta hipermídia. Uma das funções do Professor Hidro é fazer um
percurso, mostrando a Hidrolândia através de um passeio virtual e oferecendo ajuda
contextualizada.
O LVA inicia entrando no "Campus Virtual", onde estão disponibilizados os
prédios (estrutura organizacional de conteúdos), os quais contém os materiais
educacionais desenvolvidos. Com a finalidade de aumentar a realidade do ambiente, o
campus virtual tem uma versão diurna e outra noturna, aparecendo conforme o horário
do computador onde o LVA está sendo executado. Esta configuração proporciona uma
situação de interação aparentemente mais real em termos de ambiente virtual. Neste
contexto de campus virtual é que o laboratório e os seus experimentos estão
representados. Num destes "prédios virtuais" se tem acesso ao laboratório virtual de
hidráulica, fazendo-se uma imersão semelhante a um ambiente laboratorial, como
mostram a Figura 2.

Figura 2 – Laboratório virtual- experimentos em hidráulica.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No Laboratório Virtual Hidrolândia, a aprendizagem ativa (manipulativa/
observadora) é facilitada. Por exemplo, quando os alunos manipulam as simulações,
acabam interagindo com o os modelos tridimensionais, podendo analisar o experimento
de diferentes ângulos. Também podem fazer um vôo pelas instalações virtuais de cada
experimento (recursos de 3D), assistir vídeos demonstrativos e ouvir comentários
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explicativos do professor. Estes recursos permitem ao aluno ir conhecendo as interfaces
do laboratório e suas ferramentas de interação oferecidas e, quando necessário,
visualizar melhor e repetidamente os fenômenos estudados, auxiliando no reforço
cognitivo.
O objetivo do laboratório virtual também é favorecer consideravelmente a
aprendizagem construtiva (articulativa/reflexiva), instigando o aluno a interagir com os
materiais pedagógicos elaborados (mind tools). Durante o processo de análise de um
experimento simulado que apresente um conceito ou o funcionamento de um
determinado dispositivo, o aluno estará relacionando esta nova situação com os
conteúdos já existentes na sua estrutura cognitiva, de forma não arbitrária e substantiva.
Ao interagir com as simulações, alterando parâmetros como, por exemplo, o ângulo de
abertura de uma comporta, os tempos de abertura de um reservatório ou, ainda,
aumentando a vazão num canal, se permite a observação dos efeitos dessas
manipulações, incitando à reflexão.
Ao observar e refletir sobre os diferentes resultados nos contextos apresentados, o
aluno está se valendo destes para aperfeiçoar sua estrutura cognitiva, ampliando o
número de conexões entre os conhecimentos envolvidos e criando relações entre eles de
modo lógico e significativo.

Método de pesquisa
A pesquisa adotada para esse estudo foi realizada através de uma abordagem
mista, com vertentes quantitativas e quantitativas. Nesse sentido, foram avaliadas as
percepções dos alunos em relação ao uso do laboratório virtual, bem como o seu
desempenho final na disciplina, quer na forma de conceitos quer na de notas de um teste
de conhecimentos. No que diz respeito à vertente qualitativa, foram descritas e
analisadas as opiniões dos alunos em questões abertas que versavam sobre aspectos
positivos e negativos do uso do laboratório virtual de aprendizagem. Em função do
grande número de registros obtidos a partir das manifestações dos alunos nessas
questões e da maior complexidade de análise para dados qualitativos, os resultados
apresentados nesse artigo se limitam aos aspectos quantitativos do estudo.
Foram fontes para essa pesquisa os registros acadêmicos dos professores das
disciplinas de Hidráulica e de Mecânica dos Fluidos, a partir dos quais se obtiveram os
conceitos finais de cada aluno. Além disso, como documentos consultados, foram
utilizados os testes de conhecimento aplicados nas referidas disciplinas. O questionário,
conforme a definição de Marconi e Lakatos (2008, p.86), "é um instrumento de coleta
de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas
por escrito e sem a presença do entrevistador". Nesta pesquisa, foi adotado um
questionário com 32 perguntas, estando apresentadas nos resultados somente aquelas do
tipo de múltipla escolha.
Como técnicas de análise de dados foram utilizadas a análise estatística, com
tabulação e estatística descritiva dos dados, seguida de uma análise de variância para os
dados quantitativos e de independência (Chi-quadrada) para os dados qualitativos.
Inicialmente, a fim de viabilizar uma Análise de Variância (ANOVA) sobre o
desempenho dos alunos, o conceito final foi codificado para valores entre 0 e 10,
conforme as regras adotadas pelos professores das disciplinas. Assim sendo, ao
conceito "A", por exemplo, foi associado o valor de 9,5, que é o ponto intermediário de
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uma média que fica na faixa de 9,0 à 10. Ao conceito "B" foi associado o valor de 8,5,
ao conceito "C" o de 6,75 e ao conceito "D" o valor de 3,0. A reprovação por
infrequência (F) teve um valor codificado como zero. Após a conversão dos conceitos
em notas, conforme os critérios descritos, se procedeu à análise de variância para os
desempenhos dos alunos, tendo-se adotado como fator de separação dos grupos o uso
ou não do LVAH.
As análises foram realizadas de forma global (todos os alunos disponíveis), bem como
para diferentes casos como: grupos separados por curso (Eng. Civil, Arquitetura, etc.),
disciplina (hidráulica e Mecânica dos Fluidos) e ter sido ou não reprovado na disciplina
anteriormente (1, 2 ou 3 vezes). Utilizando-se os mesmos critérios de agrupamento,
também foram analisados os resultados dos testes teóricos, comparando-se diretamente
as notas dos alunos que usaram e que não usaram o LVAH.
Finalmente, a fim de verificar se a codificação dos conceitos foi adequada, foi feita
uma análise comparativa entre o perfil (conceitos) dos alunos que utilizaram e que não
utilizaram o LVAH. Isto foi feito a partir de um teste de independência de perfis, com a
distribuição Chi Quadrada. Todos os testes foram realizados utilizando-se o software
Minitab, versão 17.1.0, com nível de significância de 5%. No que diz respeito às
unidades de estudo da pesquisa, o laboratório virtual de aprendizagem Hidrolândia foi
utilizado em aula presencial, nos cursos de Engenharia, em turmas de Mecânica dos
Fluidos, na instituição de um dos autores. Sua aplicação ocorreu desde o segundo
semestre de 2012 (2012/2) até o primeiro semestre de 2014 (2014/1), totalizando quatro
semestres de aplicação.
A disciplina de Mecânica dos fluidos é uma disciplina que, nesta instituição
universitária, está programada para ser oferecida após a metade dos cursos de
Engenharia, sendo cursada entre o 6º e o 7º semestres. Nesta pesquisa, participaram 414
alunos, sendo que 158 fizeram uso do LVAH (37%) e 261 não o utilizaram (63%). Em
relação aos cursos dos alunos pesquisados, 363 pertenciam à Engenharia Civil (87,7%),
49 à Engenharia Ambiental (11,8%) e 2 à Engenharia de Produção (0,4%). A
distribuição da participação em relação ao semestre cursado foi de 105 alunos em
2012/2, 118 alunos em 2013/1, 106 alunos em 2013/2 e 85 alunos em 2014/1.
Após a aula prática no laboratório real de hidráulica, foram realizadas aulas
teóricas, durante as quais foi apresentado o Laboratório Virtual, explicando suas
funcionalidades e concepção. Uma semana após as aulas com o LVAH Hidrolândia os
alunos participaram de uma pesquisa, respondendo a um questionário com 32 questões
para avaliar a percepção dos alunos diante de diversos fatores deste novo objeto de
aprendizagem. Do total, 131 alunos retornaram o questionário de avaliação devidamente
respondido. Além disso, no fechamento da unidade de conteúdo daquela área
especifica, os alunos realizaram um teste teórico com 12 questões a fim de verificar o
nível de compreensão da matéria com e sem o uso do LVAH.
Neste teste teórico foram avaliados 139 alunos. Dos alunos que participaram do teste e
entregaram o questionário, 62,6% estavam cursando a disciplina pela primeira vez e
37,4% estavam repetindo. Até aquele momento, o desempenho da disciplina foi
considerado "Bom" por 6,1% dos entrevistados, "Médio a Regular" por 68,7% e
"Insuficiente" por 25,2% dos alunos.
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Análise e discussão dos resultados
A maior parte das análises realizadas procurou determinar se o uso do
Laboratório Virtual Hidrolândia resultou em desempenho diferenciado para os alunos.
A base para comparação de resultados foi o conceito final que os alunos obtiveram na
disciplina, bem como a nota no teste teórico realizado.
Além desses resultados, também foram avaliadas as impressões dos alunos a respeito da
experiência de uso do laboratório virtual, sua propensão a recomendar seu uso por
outros alunos e suas percepções quanto à validade desse recurso como elemento de
auxílio no processo de aprendizagem. Em particular, se procurou verificar se, na
opinião dos alunos, os componentes fundamentais de uma aprendizagem ativa estavam
presentes e foram reconhecidos.

Aspectos qualitativos da pesquisa
Um dos objetivos deste estudo foi verificar se os alunos estavam engajados
num processo de aprendizagem significativa, conforme os atributos descritos na figura
1.
O questionário estruturado possuía perguntas que estavam diretamente relacionadas
com esses fundamentos, sendo apresentadas a seguir as respostas obtidas nas questões,
bem como os atributos descritos por Jonassen (1999) associados a cada uma delas.

Aprendizagem Cooperativa

Quadro 1: Detecção de atributos cooperativos
Atributo
Questão

Resultado

A utilização deste
tipo de recursos
possibilitou a
oportunidade para
discussão da prática
em algum grau?

Você acha que o
LVA proporciona
ou pode aumentar a
aprendizagem
cooperativa entre os
alunos, ampliando a
cooperação e a
troca de
informações e
experiências,
permitindo uma
análise em grupo?
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No quadro 1 estão apresentados os resultados de duas questões ligadas aos
aspectos cooperativos do processo de aprendizagem. Como se pode notar, a grande
maioria dos alunos considerou que a prática incentiva o processo de discussão, isto é,
não tem conceitos e resultados tão fechados a ponto de não permitir outras
interpretações. Além disso, a experiência oportuniza a troca de informações de maneira
grupal, gerando cooperação e compartilhando análises.
No quadro 2, a seguir, apresenta os resultados relativos aos atributos de aprendizagem
ativa, com suas questões e respectivos resultados.
Quadro 2: Detecção de atributos ativos

Aprendizagem Ativa

Atributo

Questão

Resultado

A utilização do LVA
permite a manipulação
de objetos de
aprendizagem virtuais,
proporcionando
experiências à
semelhança da prática
real, e permitindo
observar os efeitos das
interações efetuadas?
Você interagiu no LVA
de maneira ativa, focado
no experimento que
estava fazendo,
observando os
resultados desta
manipulação?

De modo semelhante à situação anterior, também no que diz respeito aos
aspectos de aprendizagem ativa o uso do LVA foi amplamente aceito e reconhecido
pelos estudantes.
Todos os entrevistados consideraram que a simulação é semelhante à prática, sendo
conveniente lembrar que estes alunos já haviam utilizado um laboratório real de
hidráulica antes da experiência com o Hidrolândia.
Além disso, cerca de 84% dos alunos, considerou que a forma de uso do LVA foi
interativa, isto é, permitia a ação do aluno sobre o objeto de aprendizagem e a
observação dos resultados associados a essa ação. Os resultados de duas questões, uma
ligada ao aspecto construtivista e outra à aprendizagem autêntica, estão apresentados no
quadro 3.
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Quadro 3: Detecção de atributos construtivistas e de aprendizagem autêntica

Aprendizagem
Autêntica

Aprendizagem
Construtiva

Atributo

Questão

Resultado

Você refletiu sobre
as atividades que
executou no LVA?

Você acha que o
LVA tem uma
semelhança
significativa com o
modelo real dos
experimentos?

Como se pode notar, todos os alunos consideraram que a simulação tem
semelhança com os experimentos reais, previamente realizados pelo grupo. Isto
confirma que o laboratório virtual desenvolvido tem significativa identidade com
fenômenos reais, dando maior significado aos ensaios realizados pelos alunos. Além
disso, a maioria dos alunos (78,6%) manifestou que as atividades realizadas no LVA
foram geradoras de reflexões sobre o tema trabalhado, processo base da aprendizagem
construtivista. O próximo item apresenta os resultados de desempenho final dos alunos
que utilizaram o laboratório virtual, comparando-os diretamente com o grupo de
controle, isto é, com aqueles que se limitaram a realizar as práticas no laboratório real.

Aspectos quantitativos
A primeira avaliação a que se procedeu sobre os dados disponibilizados foi a
partir da comparação dos conceitos codificados, conforme descrito no item da estratégia
metodológica do trabalho. Neste teste se compararam os conceitos, codificados, obtidos
pelos alunos que utilizaram o LVA, versus os que não utilizaram e que faziam a
disciplina de mecânica dos fluídos pela primeira vez. O resultado está apresentado na
figura 3, a seguir:

Figura 3: Comparação do desempenho (conceito codificado) dos alunos de mecânica dos
fluídos com (S) e sem (N) LVAH.
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De acordo com a figura, a nota média dos alunos que utilizaram (S) o LVAH
foi significativamente superior aos que não utilizaram (N). A estatística de teste do
ensaio anterior resultou em um F de Fischer de 27,57 e um valor p menor que 0,1%. O
intervalo de confiança da diferença entre as médias foi estimado a partir de um teste de
Tukey, com 95% de confiança, resultando numa faixa que varia de 0,754 a 1,657, sendo
a diferença média de cerca de 1,2 pontos acima para os alunos que se valeram desse
recurso. De acordo com a codificação adotada, esse valor é suficiente, por exemplo,
para elevar um conceito "B" para o patamar de um conceito "A".
Numa segunda etapa das análises realizadas, se procurou determinar se o
resultado de uso do laboratório virtual gera desempenhos diferenciados, considerandose o curso em que o aluno está matriculado. Assim, foram comparados os desempenhos
(conceitos codificados) dos alunos, agrupados por curso. A figura 4, apresentada a
seguir, compara o desempenho dos alunos do curso de engenharia civil que utilizaram e
que não utilizaram o LVAH.

Figura 4: Comparação do desempenho (conceito codificado) dos alunos do curso de
Engenharia Civil, com e sem LVAH.

A análise da figura anterior comprova que, no curso de engenharia civil, a
diferença no desempenho dos alunos é significativa, com uma estatística de teste F de
33,32 e valor p menor do que 0,1%. Como nos casos anteriores, também foi estimado o
intervalo de confiança da diferença de pontuação entre os grupos através de um teste de
Tukey. O resultado foi um intervalo que varia de 0,905 a 1,841, com ponto médio de
1,373. Comparando-se esses resultados com os do grupo total estudado, se pode notar
que o efeito do LVAH nos alunos do curso de engenharia civil foi ainda mais relevante.
A diferença na pontuação média dos alunos deste curso é cerca de 14% acima da média
global, mostrando que esse grupo de alunos parece ter se beneficiado mais intensamente
desse recurso.
Quando o mesmo estudo foi aplicado ao curso de engenharia ambiental,
entretanto, os resultados não foram conclusivos. Portanto, embora haja indícios de um
desempenho superior para os alunos desse curso que utilizaram o laboratório virtual,
não há evidências estatísticas dessa diferença no curso de engenharia ambiental.
Além de se avaliar comparativamente o desempenho dos alunos, utilizando a
codificação dos conceitos e transformando-os em valores numéricos, foi feita uma
análise dos conceitos (variáveis qualitativas) dos dois grupos (com e sem LVAH). Esta
foi realizada desenvolvendo-se um teste de independência entre os dois grupos,
validando-se os resultados com a estatística chi-quadrado.
A tabela 1, apresentada a seguir, compara o perfil de conceitos dos grupos
com e sem uso do LVAH, bem como a contribuição de cada conceito para a estatística
de teste.
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Tabela 1: comparação do número de conceitos obtidos na disciplina de mecânica dos fluídos.
(primeira linha = contagem; segunda linha= percentual na coluna; terceira linha = contribuição
para chi=quadrado).

Conceito
A

B

C
D

FF

Todos

Sem LVAH
7
2,68
1,666

Com LVAH
11
7,19
2,842

36
13,79
0,605

29
18,95
1,032

113
43,30
1,753
93
35,63
7,101
12
4,60
0,363
261
100,00
*

90
58,82
2,990
19
12,42
12,113
4
2,61
0,619
153
100,00
*

Todos
18
4,35
*
65
15,70
65,00
*
203
49,03
*
112
27,05
*
16
3,86
*
414
100,00
*

A análise da tabela anterior mostra que o percentual de conceitos entre "C" e
"A" é sempre maior quando os alunos utilizaram o LVAH, enquanto que os percentuais
de "D" e "FF" são maiores quando os alunos não utilizaram o LVAH. A estatística de
teste da tabela anterior é um valor chi-quadrado de 31,08, com valor p menor do que
0,1%. Consequentemente, é estatisticamente comprovado que o perfil de conceitos dos
alunos que utilizam o laboratório virtual é diferente do perfil dos que não o utilizaram.
Além disso, em função dos percentuais representados em cada conceito, se conclui que
o desempenho dos alunos que utilizaram o LVAH é SUPERIOR aos dos que não o
utilizaram.
Finalmente, o último conjunto de análises realizadas diz respeito ao
desempenho dos alunos no teste teórico, realizado ao final da disciplina. Neste caso,
foram comparadas as médias das notas obtidas no teste entre os dois grupos de alunos
(com e sem uso do LVAH). A figura 5, a seguir, apresenta os intervalos de confiança
das médias no teste teórico para os dois grupos de alunos que fizeram a disciplina de
mecânica dos fluídos pela primeira vez.

Figura 5: Comparação do desempenho (nota no teste teórico) dos alunos de mecânica dos
fluídos com (S) e sem (N) o uso do LVAH.
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De modo semelhante ao comportamento dos conceitos codificados, a nota do
grupo de alunos que utilizou o LVAH teve desempenho estatisticamente superior ao do
grupo que não o utilizou. A estatística de teste nesse ensaio foi de um F de Fisher de
30,09, com valor p menor do que 0,1%. Um teste de Tukey procurou determinar o
intervalo de confiança da diferença entre as médias dos dois grupos, sendo esse
resultado apresentado na figura 6.

Figura 6: intervalo de confiança da diferença entre as médias no teste teórico dos alunos, com
e sem LVAH.

Como se pode notar, a diferença média nos testes teóricos apontou que a
média dos alunos que utilizaram o LVAH é de cerca de 1,43 pontos maior, com um
limite inferior de, no mínimo, 0,91 pontos. Tomando-se como referência a nota média
do grupo que não utilizou o LVAH, se obtém dos ensaios que o desempenho médio do
grupo que utilizou o laboratório virtual é cerca de 23,2% superior.

Conclusões
Segundo Jonassen (1996), acontece aprendizagem significativa quando os
atributos que a descreve, tais como aprendizagem de forma ativa, construtiva,
cooperativa, autêntica e intencional, são reconhecidos pelos alunos. Neste contexto, a
pesquisa nas turmas alvo do estudo estabeleceu em essa forma de aprender com
significado estaria sendo atingida quando do uso do laboratório virtual de aprendizagem
Hidrolândia. Conforme mostram os resultados do questionário apresentado aos alunos,
os atributos de uma aprendizagem significativa foram reconhecidos pela grande maioria
dos alunos. Quando analisados os resultados do uso do LVA em termos de desempenho,
foi possível comprovar que os ganhos de conhecimento e de capacidade de aplicação
foram significativamente superiores às práticas tradicionais. O percentual de conceitos
de aprovação (A, B e C) foi superior nas turmas em que o laboratório foi utilizado,
quando comparado às turmas que não o utilizaram. Além disso, ficou comprovado que
o percentual de desistência (reprovação por falta de frequência) é menor nas turmas que
usaram o simulador Hidrolândia.
Os testes de conhecimento e aplicação, realizados pelos professores na etapa
final da disciplina, apontaram um crescimento médio de 1,46 pontos nas notas dos
alunos que utilizaram o laboratório virtual. Essa diferença representa um ganho de 23%
na compreensão e capacidade de aplicação de conceitos de hidráulica dos alunos que
utilizaram o LVA sobre os que não o fizeram. Assim sendo, o desempenho superior dos
usuários do Hidrolândia, tanto em termos de conceitos quanto de notas que avaliaram
conhecimento e aplicação, parece ter sido motivado pelo cumprimento dos requisitos de
uma aprendizagem significativa. A estrutura do laboratório virtual, associada à forma
como este foi aplicado, teve como resultado uma grande aprovação por parte dos
alunos, os quais manifestaram ter apreciado a experiência, bem como considerado que
esta foi agregadora de valor.
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A comparação direta de desempenho entre grupos que utilizaram laboratórios
reais e virtuais mostrou que, embora se possa ter maior aprendizagem utilizando
somente simulações, os maiores ganhos ocorrem quando os meios virtuais se somam
aos experimentos reais. Se uma instituição de ensino superior puder contar com
recursos suficientes para apresentar aos alunos essas duas vivências (laboratórios reais e
virtuais), estas, comprovadamente, são as que geram o melhor desempenho para os seus
alunos. Entretanto, foi comprovado que, em ambientes em que as práticas reais não
possam ser executadas, o uso de laboratórios virtuais de aprendizagem, como o
Hidrolândia, pode suprir, com excelência, essa carência.
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Abstract. The qualitative study carried out with three teachers aimed to
analyses practices of uses of social media by higher education teachers. The
results are common social media has potential to organize new educational
scenarios beyond the physical location of classroom, allowing horizontal
relationship, bringing the element of informality and keeping the student in the
discipline. For teachers the possibilities of use are broad, but are also limited.
These practices of uses also result in the development of teachers as they
reflect on themselves practices and change in search of innovation and new
solutions to education process.
Resumo. O estudo de base qualitativa realizado com três docentes visou
analisar as práticas de uso das mídias sociais por docentes do ensino
superior. Os resultados apontam que as mídias sociais têm potencial para a
organização de novos cenários educativos para além do local físico da sala
permitindo horizontalizar as relações, trazer o elemento da informalidade e
manter o estudante na disciplina. Para os docentes as possibilidades de uso
desses recursos são amplas, embora tenham também limitações. As práticas
de uso também resultam em desenvolvimento dos próprios docentes à medida
que refletem sobre as suas próprias práticas e as modificam em busca de
inovação e de soluções para o processo educacional.

1. Introdução
As tecnologias da informação e comunicação (TIC) tais como os computadores,
smartphones e tabletes, estão presentes cotidianamente na vida das pessoas
independentemente do manuseio por estas ou não, sendo difícil encontrar ambientes que
não façam uso direta ou indiretamente. As TIC têm sido aplicadas em todos os setores
da economia e principalmente na educação tendo em vista o potencial de distribuição,
compartilhamento, interação entre pessoas.
O uso das TIC pode potencializar as atividades de ensino, mudando os padrões
comunicativos, relacionais e interativos entre estudantes, tutores e docentes. Os
docentes podem propor atividades com diferentes níveis de complexidade, aulas
práticas online com demonstrações de atividades, interações par a par e com o coletivo
tanto na rede social quanto no presencial. Essas atividades geram processos proximais
que alavancam o desenvolvimento pessoal e profissional, transformando potenciais em
capacidades instaladas, competências e habilidades desenvolvidas. Embora, na
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educação, ainda encontramos professores que não fazem uso das mídias sociais, por
outro lado, esses recursos têm marcado a experiência de professores do ensino superior,
transformando suas práticas pedagógicas.
Por mídias sociais compreendemos que são aplicações da internet criadas,
criticadas e reconfiguradas por uma grande massa de usuários. Elas permitem que os
usuários conversem e interajam uns com os outros; para criar, editar e compartilhar
novas formas de conteúdo textual, visual e de áudio; e permitem categorizar, rotular e
recomendar outras formas existentes de conteúdo. Outra característica-chave das do uso
das mídias sociais é a "socialização em massa" - ou seja, aproveita o poder das ações
coletivas das comunidades de usuários on-line em vez de usuários individuais. [Selwyn
2011, s/np]. As mídias sociais incluem as ferramentas denominadas redes sociais, que
permitem que os relacionamentos sociais ocorram virtualmente, formando redes dentro
de redes. No Brasil, as mídias sociais mais usadas são o Facebook e o Twitter. Em cada
país, prevalece o uso de determinados aplicativos em função dos valores e hábitos
culturais da população.
Tendo em vista os pontos abordados, o estudo tem por objetivo analisar as
práticas de uso das mídias sociais por docentes do ensino superior como recursos
potentes para o desenvolvimento humano. Pretende-se também identificar o perfil do
professor no domínio das mídias sociais, bem como os fatores motivacionais e os
potenciais que os levam a usar esses recursos. A análise das práticas de uso dos
professores foi realizada à luz da teoria da psicologia do desenvolvimento humano.

2. Fundamentação Teórica
O desenvolvimento humano envolve um processo de compreensão complexa que varia
de acordo com a teoria que se adota. Um dos modelos teóricos bem conceituados é o de
Bronfenbrenner e Morris. Os autores compreendem que o desenvolvimento é “[...] um
processo que envolve estabilidade e mudanças nas características biopsicológicas dos
indivíduos durante o curso de sua vida” [Bronfenbrenner & Morris 2006]. Esse
processo pressupõe a pessoa como um ser humano integrado e ativo, desde o
nascimento até a morte, perpassando sucessivas gerações em um determinado tempo
histórico passado e presente. Para o autor, a base do desenvolvimento humano se
assenta nas interações do sujeito com o ambiente ecológico imediato ou distal, com o
outro social, por meio das ferramentas da cultura, dos símbolos e dos signos. O autor
valoriza o contexto de desenvolvimento humano e para situar o sujeito no contexto,
propôs o conceito de ecologia que apresenta quatro dimensões de estudos para a
compreensão da pessoa e seu funcionamento. As quatro dimensões se inter-relacionam:
Processo, Pessoa, Contexto e o Tempo. Por Processo entende-se como ocorrem as
interações mútuas do indivíduo com as demais pessoas, objetos e símbolos presentes no
seu ambiente imediato; a Pessoa, junção dos fatores biológicos, genéticos e
características pessoais que levam em si para as interações sociais; o Contexto,
condições externas ao indivíduo que o influenciam e são influenciadas por este; e o
Tempo, estrutura que adiciona dimensão de tempo aos acontecimentos, que são
marcados pelo passado, presente e perspectivas de futuro.
Outro elemento da teoria são os níveis intersectoriais que são denominados de
subsistemas. Esses subsistemas ajudam a organizar o entendimento e a compreensão do
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desenvolvimento do indivíduo em seus contextos de vida, são estes: (1) Microssistema,
onde se dão as interações face a face realizadas nos locais em que a pessoa frequenta;
(2) Mesossistema, inclui a relação entre dois ou mais microssistemas; (3) Exossistema,
junção de dois ou mais sistemas em que o indivíduo não se encontra inserido, no
entanto é indiretamente afetado pela relação entre eles; e (4) Macrossistema, resultado
da união dos sistemas anteriores onde se encontra a cultura e os valores que são
assimilados durante a vivência [Benetti et al 2013].
Na teoria de Bronfenbrenner, os ambientes virtuais de aprendizagem fazem parte
do microssistema que também são vistos como o local em que ocorrem os processos
proximais entre professor e estudantes e estudantes estudantes. Conforme trazido por
Scorsolini-Comim (2013) esses ambientes podem assim ser compreendidos tendo em
vista que o estudante é membro participante dessa comunidade, de modo virtualizado e
que nele há interação entre as pessoas, participação ativa, aprendizado e
desenvolvimento.
Os autores Lalueza, Crespo & Camps destacam a importância de conceituamos o
processo de mediação na perspectiva histórico cultural de Vygotsky para compreender o
desenvolvimento humano. “[...] desenvolvimento é, em grande medida, a apropriação
das ferramentas (materiais e simbólicas) do nicho cultural em que a criança opera”
[Lalueza, Crespo & Camps 2010, p. 47]. O uso dessas ferramentas possibilita não só o
aprimoramento de determinadas habilidades, como também deixa um resquício de modo
que ao dominarmos determinada ferramenta ocorre a expansão de nossas capacidades
[Lalueza, Crespo & Camps 2010, p. 50].
É possível analisar a ocorrência do fenômeno mediacional em plataformas de
aprendizagem (AVA), como o Moodle onde os alunos inscritos em disciplinas
aprendem determinadas habilidades, e o manuseio da ferramenta em si, e também
assimilam os conhecimentos adquiridos nas interações online com distintos perfis de
outros estudantes, sem a mediação direta do professor.
No que diz respeito à aplicação das mídias sociais ao contexto educacional,
algumas pesquisas apontam usos benéficos como facilitadores da aprendizagem
colaborativa, já que a familiaridade por parte dos alunos permite a partilha de conteúdos
em múltiplos suportes, a identificação com o processo e sentimento de que a construção
do conhecimento depende da contribuição de todos e não apenas do professor e a
aprendizagem é mais motivadora, estimulante e interativa [Minhoto & Meirinhos 2011;
Patrício & Gonçalves 2010].
Na pesquisa realizada com professores e alunos em curso superior de
enfermagem, Dias et al. (2012) apontam que ambos veem as redes sociais como um
mecanismo capaz de tornar os conteúdos de sala de aula mais dinâmicos. Os alunos
afirmam que podem participar e contribuir para o ensino com postagem de materiais,
vídeos e imagens sobre o conteúdo da disciplina, criação de grupos onde informações e
novidades interessantes são veiculadas e discutidas e a transmissão mais rápida das
informações. Os professores, de maneira semelhante, acreditam que aquelas são capazes
de favorecer a troca de informação e comunicação entre várias pessoas, serem utilizadas
para marcar reuniões, plantões de dúvidas e outros, e a divulgação de informações
pertinentes a área de estudo de maneira constante e simultânea. Somam-se a esses
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resultados, estudos que comprovam a contribuição dos ambientes virtuais de
aprendizagem para prover o desenvolvimento de habilidades profissionais que no
ensino presencial são limitadas, tais como a autoconsciência, habilidades avançadas de
comunicação, flexibilidade, formação de equipes e resolução de problemas por meio de
atividades online [Cleveland-Innes e Hawranik; Ally 2007, citado por Gauvreau 2016].
Acreditando no potencial das TIC como contexto de desenvolvimento de
professores e alunos, realizamos o estudo que tem por objetivo analisar as práticas de
uso mídias sociais por docentes do ensino superior como recursos potentes para o
desenvolvimento humano. Pretende-se também identificar o perfil do professor no
domínio das mídias sociais, bem como os fatores motivacionais e os potenciais que os
levam a usar esses recursos.

3. Metodologia
A pesquisa de base qualitativa aprofundou na análise da relação entre pessoas,
ferramentas culturais e contextos. Pode ser classificada, com base nos seus objetivos,
como exploratória e descritiva, tendo em vista que busca aprofundar o conhecimento
acerca de um determinado tema, no caso específico, as práticas de uso de redes sociais
por professores do ensino superior. Utilizou-se a entrevista com três professores que
são reconhecidos nas universidades como inovadores no uso das TIC. Esses
professores, de três universidades públicas, foram indicados por uma especialista em
Educação a Distância que pela atuação em projetos nacionais conhece vários
professores de universidades que participam de programas de educação a distância.
A entrevista de natureza semiestruturada teve um roteiro com perguntas
norteadoras. A entrevista com P1 foi realizada pessoalmente e as outras duas foram
feitas via hangout, dado que P2 se encontra em outro estado e P3 fora do país. Os três
respondentes assinaram o Termo de Autorização de uso de dados (TCLE). Por motivo
de sigilo os professores foram denominados como P1, P2 e P3. Outro instrumento
utilizado foi um questionário sobre o perfil de domínio das TIC pelos professores.
A análise dos dados das entrevistas foi realizada pela técnica de análise de
conteúdo [Bardin 2007]. A análise de conteúdo é “um conjunto de instrumentos
metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a
discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. [Bardin 2007, p.9].

4. Análise e discussão dos resultados
Os resultados foram apresentados em 3 seções, sendo uma para cada professor, P1, P2 e
P3. P1 é do sexo masculino, tem 49 anos de idade, P2 e P3 são do sexo feminino e
possuem respectivamente 49 e 54 anos.
4.1. Perfil de usuário da web e o relato de P1 sobre as práticas de uso das mídias
sociais
A partir das respostas do questionário de perfil de domínio do uso das TICs, pode-se
perceber que P1 demonstra fazer uso diversificado dos recursos presentes na internet,
indicando possuir alto nível de competência para participar de discussões em salas de
bate-papo e de comunidades virtuais para resolver problemas. Além disso, demonstra
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ter capacidade para desenvolver atividades educacionais com o computador e internet,
elaborar conteúdos e mídias digitais em temas de seu interesse, os compartilhando na
internet.
O professor relata que, primeiramente, utilizou o Moodle em uma disciplina de
licenciatura, no entanto, julgou que o ambiente não possibilitava uma comunicação
coloquial por ser um ambiente formal. Em 2007, migrou para o uso de blogs, em que
cada aluno tinha sua própria página para escrever e discutir os textos usados da
disciplina através de recursos midiáticos como imagens e vídeos. Porém, o feedback dos
alunos não foi favorável ao blog, por ser de difícil utilização e exigir um conhecimento
prévio sobre ele, então, o professor procurou e migrou para outra mídia social mais
facilitadora para o processo de aprendizagem.
No final de 2015 e início de 2016 decidiu pelo uso do Facebook motivado por
ser essa uma rede mais conhecida e de fácil acesso para os alunos, por ter os recursos de
imagem e vídeos, além de propiciar uma escrita menos formal. P1 diz que desenvolver
uma linguagem mais coloquial é importante pois,
Se você faz um texto que é simples e claro, qualquer pessoa vai entender e
a pessoa não vai ficar preocupada com as palavras difíceis, com as palavras
complicadas colocadas no texto. Então é um texto que vai atrair pela
qualidade. (Fala P1)
Na opinião do professor ele inova as suas aulas usando a informalidade e
coloquialidade inerentes da rede para potencializar o desenvolvimento de uma
competência de comunicação acessível, que possibilita aos alunos transmitir e discutir o
conhecimento técnico e teórico científico aprendido no curso para a comunidade.
Também usa o Facebook por meio de grupos fechados, em que cada grupo tem
por volta de oito pessoas (um monitor e sete alunos) sem contar com a presença do
professor, por acreditar que assim os alunos ficam mais livres para interagir e os
monitores para avaliar. Dentro dos grupos, os alunos têm, obrigatoriamente, que postar
comentários sobre o texto da semana e comentar nas postagens dos colegas, porém isso
deve ser feito de modo coloquial, em qualquer formato exceto resenha e relatório. Além
disso, são livres para postar quaisquer outras coisas, como divulgar eventos ou
compartilhar vídeos, sobre temas relevantes à disciplina.
No entanto, P1 aponta algumas limitações em função de suas crenças sobre a
forma de utilização da rede social do Facebook. Primeiramente, ele acredita que sua
presença no grupo interfere na interação dos membros, portanto, ele não tem acesso aos
comentários dos alunos e ao conhecimento construído por eles, nem participa das
discussões junto aos estudantes. Para suprir essa carência, ele precisa de outro meio
para comunicar aos alunos sobre os textos que devem ser lidos, prazos e avisos gerais,
que acontecem por meio de outro aplicativo. Tendo em vista essas dificuldades, relata
estar desenvolvendo um aplicativo para substituir os recursos que vem utilizando na
disciplina.
Para P1 os grupos fechados não são acessíveis para pessoas de fora que
poderiam acrescentar participar e propagar as discussões geradas no grupo. Porém,
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reconhece que abrir o grupo poderia alterar a dinâmica deste, por aumentar o número de
comentários, o que dificulta o trabalho dos monitores em encontrar e avaliar os
comentários dos alunos. Além disso, um grupo aberto estaria sujeito a comentários que
não adicionam qualidade as discussões, podendo gerar conflitos que tiram o foco do
objetivo das postagens.
Na descrição das práticas de uso das mídias sociais, percebe-se que P1 cria um
contexto de aprendizagem e desenvolvimento que favorece a atuação de seus alunos na
cibercultura, incentivando-os a consulta e pesquisa de informações, virtualizando a
Universidade e incentivando uma cultura que depende menos de lugares e horários
fixos. Também aposta nas interações sociais informais como parte do processo de
desenvolvimento, onde o aluno pode ter autonomia entre seus pares de criar e construir
suas ideias.
4.2. Perfil de usuário da web e relato de P2 sobre as práticas de uso das mídias
sociais
Em relação ao perfil de domínio das TIC para o uso social e comunicacional, P2
apresenta ter habilidades para produção de conhecimento via internet, tendo em vista
que realiza trabalhos em equipe com ferramentas de colaboração (web 2.0), participa de
atividades educacionais ou de aprendizagem, elabora conteúdos e mídias digitais e os
compartilha e desenvolve atividades educacionais com o computador e internet.
A P2 informou que usa o Moodle na educação desde 2006 e o Whatsapp desde
quando percebeu a necessidade de ter uma comunicação instantânea com os alunos (e
vice-versa), tendo em vista que o Moodle na instituição que atua não possui um
aplicativo que possibilite essa comunicação. O que a motiva a usar o Whatsapp é a sua
crença em querer estar próxima aos alunos. Essa proximidade favorece a permanência
do aluno no ensino, conforme explicitado no trecho
O Moodle é o nosso ambiente institucional, o Whatsapp é mais para uma
conversa, um papo rápido, para estar perto do aluno. Ele acaba fazendo
muito aquela possibilidade de você estar perto do aluno. [...] Fazer com
que o teu aluno não evada. [...] pela proximidade que a gente acaba tendo
com o aluno, o trabalho e a permanência desse aluno acabam ficando
fortalecido. (Fala P2).
Portanto, na opinião de P2 o potencial do Whatsapp favorece a criação de
vínculo à disciplina e ao grupo, por meio de um processo comunicacional permanente e
informal. Ademais, o Whatsapp permite a extensão da aprendizagem e das trocas
realizadas tanto em sala de aula quanto através do Moodle. Em relação a isso, a
professora inova ao possibilitar formas de aprendizagem que melhor se adequam a cada
aluno
a construção do conhecimento é muito singular a cada pessoa. Tem pessoa
que tem mais condições de ouvir uma conversa e capturar através da
oralidade de determinados conhecimentos. Tem outros que precisam ou
têm, sentem necessidade da leitura, com a construção de outras vozes, de
outros textos. (Fala P2)
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Esse depoimento demonstra que um dos potenciais das TIC é oferecer recursos
para estudantes com diferentes estilos de aprendizagem. Relatou também que tentou
usar o Facebook em 2014, entretanto, por motivos econômicos decidiu abandoná-lo, e
que está aguardando a implementação do aplicativo de comunicação do Moodle da
universidade para que possa deixar de usar o Whatsapp, tendo expectativas que isso
ocorra no próximo semestre.
O Whatsapp é usado por meio de grupos para cada turma, não é obrigatório para
que o aluno faça parte deste, estando livre para entrar quando quiser. Apesar dos
grupos, às vezes, quando necessário, a professora entra em contato particularmente com
algum aluno. Essa mídia social funciona como “[...] apoio ao trabalho pedagógico, um
apoio ao ambiente digital, um material extra. [...] a gente compartilha vídeos, filmes, às
vezes um recado [...]” (Fala de P2). Nesse sentido, ele tem um papel complementar ao
Moodle. Na opinião de P2 o whatsapp é um recurso potente para manter o laço entre os
estudantes, para apoiar o trabalho docente.
Entre as limitações e dificuldades encontradas por ela, no uso do Whatsapp, está
a falta de infraestrutura digital, como no caso da velocidade da Wifi das universidades
que não acompanha a demanda de alunos, dessa forma o aluno não consegue
permanecer conectado. Outra limitação diz respeito ao caráter pessoal dessa mídia, que,
quando associado ao uso acadêmico, pode ser considerado como invasivo para algumas
pessoas. Para tanto, a professora disse tomar cuidado quanto ao horário e dias em que
envia mensagens ao grupo e aos alunos. Por último, complementa que os aplicativos
não institucionais são abertos e permitem o armazenamento e o uso dos dados e
informações, preferindo ambientes institucionais para garantir o resguardo dos alunos.
4.3. Perfil de usuário da web e relato de P3 sobre práticas de uso das mídias sociais
Segundo os dados obtidos pelo questionário de perfil de domínio das TICs, pode-se
dizer que P3 apresenta um bom uso comunicacional e social, com um domínio maior
sobre compartilhar conteúdos e mídias de interesse comunitário e desenvolver
atividades educacionais com o computador e internet, além de participar de grupos de
trabalho e discussões e de atividades educacionais ou de aprendizagem via internet.
A professora relata que no início de seu tempo lecionando usou o Moodle,
plataforma recomendada pela instituição por ser usada para ensino à distância, porém
tinha muitos problemas de inconstância que atrapalhavam o acesso pelos alunos e
também muitas vezes não estava disponível nos locais de trabalho dentro da rede
pública, os quais vários de seus alunos faziam parte. Por essas razões, começou a
explorar o uso do Facebook no ensino motivada por já se caracterizar como uma rede
de uso comum pelos estudantes, além da facilidade de usar as funcionalidades como
upload de vídeos, downloads, anexar imagens e interagir com os outros.
O uso do Facebook nas disciplinas ministradas por P3 acontece por meio de
grupos com os alunos, os tutores e a própria professora nos quais são compartilhados
materiais, mas também são estimuladas discussões, se configurando como um espaço
fértil para, segundo a professora, “[...] buscar a construção do nosso conhecimento por
parte dos sujeitos cognoscentes”, além de estimular a autonomia do aluno.
Assim, ela inova ao utilizar as redes de maneira que os alunos sejam sujeitos
autores do processo de ensino-aprendizagem, por intermédio dos tutores, que estimulam
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ações mais reflexivas dentro dos grupos, considerando que o Facebook seja a melhor
ferramenta para alcançar a autonomia do sujeito, conforme explicitado no trecho,
As funcionalidades que a equipe lá do Facebook desenvolveramsão muito
interessantes para a autonomia do sujeito. Então, quando você vai para o
Whatsapp, por exemplo, nem todo mundo consegue abrir os arquivos, nem
todo mundo consegue fazer... porque os celulares precisam ser de gerações
mais recentes para suportar as funcionalidades do Whatsapp. Já com o
Facebook, com um computador sem grandes performances você consegue
fazer o que você precisa fazer, você consegue fazer o upload de um
arquivo, consegue fazer um download, consegue fazer as interações
síncronas, e as interações assíncronas. (Fala P3).
Apontou como principais dificuldades a rejeição que alguns alunos têm pelas
redes sociais e a falta de acesso por parte de outros, devido a entraves técnicos, por
residirem em municípios que ainda não possuem conectividade de boa qualidade.
Também considerou como problema o fato das informações não serem completamente
privadas, já que estão armazenadas nos servidores do Facebook, mas sendo este um
problema menos relevante já que, segundo ela “[...] a gente está trabalhando muito mais
práticas pedagógicas".
Baseado nos relatos dos professores, podemos inferir que as mídias sociais
possibilitam a constante comunicação e troca de informações por meio de interações
entre professores/monitores e alunos, como encontrado por Dias et al (2012). Dessa
forma, o aprendizado consegue ser individualizado por meio de um processo ativo do
aluno, por ser construído singularmente a partir do que ele procura entre os recursos
disponibilizados no ambiente de aprendizagem e disponíveis na web para comentar e
discutir com os colegas para a elaboração do conhecimento.
Além do mais, a questão da familiaridade com a rede encontrada por Minhoto &
Meirinhos (2011) e Patrício & Gonçalves (2010) também se encontra presente no relato
dos participantes indicando a importância desse aspecto na escolha do uso das redes
sociais para o ensino por professores.
Um dos fatores relevantes frente à preferência pelas redes sociais é o fato desta
possibilitar uma maior abertura para comunicações dinâmicas e com uma linguagem
mais coloquial, que conjuntamente à atitude do professor de explorar essa interação
menos rígida, impulsiona nos alunos comportamentos mais participativos. A questão da
linguagem mais informal foi apresentada por todos os três professores, todos buscam
uma proximidade com os seus alunos, por meio de uma comunicação mais direta e
menos institucional. O uso das mídias cria contextos para o desenvolvimento dos
estudantes de uma maneira diferente do uso na sala de aula presencial. O fato de estar
distante, de usar uma comunicação assíncrona e em um meio não institucional permite
aos estudantes se apropriarem de novas ferramentas, expandindo suas capacidade e
habilidades. [Lalueza, Crespo & Camps 2010, p. 47].
Outro ponto a favor das mídias sociais relatado pelos participantes da pesquisa
diz respeito a sua interface moderna, interativa e de fácil entendimento e uso, além da
sua grande popularidade. Dessa forma pode-se inferir que um dos motivos da rejeição e
não participação de estudantes e professores nos ambientes virtuais institucionais, tais
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como o Moodle, se deva a aspectos relacionados à sua interface mais rígida, onde os
recursos e ferramentas são apresentados de forma menos atraente, diferente da estrutura
arquitetônica das redes sociais, não motivando a participação dos estudantes, conforme
destacado pelos professores entrevistados.
Vale ressaltar ainda a questão da segurança dos dados trazida por P2 e P3, em
que as informações compartilhadas na rede não necessariamente estão seguras, visto
que estão fora do ambiente virtual disponibilizada. Esse aspecto causa certa tensão nos
professores que se preocupam com a perda de dados visto que os servidores que
armazenam os dados fisicamente podem ser de propriedade de empresas privadas, que
têm acesso e controle sobre as informações pessoais dos usuários da rede. Em
contraposição, os atrativos das redes sociais são maiores, por estarem acessíveis em
qualquer espaço e tempo e principalmente pela interatividade possível pela
comunicação e relacionamentos em redes, que são preferidas pelos estudantes.

5. Conclusões
A partir da análise do corpus da pesquisa, pode-se concluir que as mídias sociais têm
potencial para a organização de novos cenários educativos pela função distributiva do
conteúdo curricular para além do local físico da sala permitindo horizontalizar as
relações e favorecer a construção colaborativa da disciplina. Para professores usuários
das redes e mídias sociais as formas de configuração desses recursos são amplas e
determinantes dos processos de comunicação, envolvimento, aprendizagem e
desenvolvimento de seus estudantes.
Também se percebe que nesse contexto de uso, os recursos influenciam o
desenvolvimento dos próprios docentes à medida que refletem sobre as suas próprias
práticas e as modificam permanentemente em busca de inovação e de soluções para suas
demandas de qualificação das formas de interação e construção de conhecimentos
mediados pela internet. Desta forma, podemos perceber que o uso das mídias sociais
aplicadas ao ensino passa a oferecer novas possibilidades de socialização nos espaços
virtuais, mediando as relações sociais, pelo uso de novas ferramentas culturais de
compartilhamento de informações e colaboração.
Em relação às limitações da pesquisa é importante ressaltar que, por ter um
número restrito de participantes, não é possível generalizar os dados. E, portanto, para
futuros estudos se torna necessário uma amostra maior de professores que tragam outras
visões sobre os ambientes virtuais de aprendizagem.
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Abstract. One of the challenges that Mathematics Education is facing is to apply
and to turn class room environment more attached to students’ reality. Thereby,
this study is proposed, focusing on the teaching of mathematics in Educação de
Jovens e Adultos (EJA – Youth and Adult Education) in a public school, using
a wearable device to teach variables, axes and graphs. This article describes
the prototyping process of this device and how it is expected to be used by
students in class.
Resumo. Um dos desafios que o Ensino de Matemática tem enfrentado
atualmente é utilizar práticas pedagógicas que incentivem os alunos a
buscarem o conhecimento de forma autônoma e tornem a sala de aula mais
vinculada à realidade dos alunos. Assim, surge este trabalho, focado no ensino
de matemática na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma
escola pública, utilizando um dispositivo vestível (wearable) para o ensino de
variáveis, eixos e gráficos. Neste artigo descrevemos o processo de
prototipação desse dispositivo e como espera-se que ele seja utilizado pelos
usuários na sala de aula.

1. Introdução
As TICs (Tecnologias da Informação e da Comunicação) têm se destacado como uma
solução para vários problemas de aprendizagem encontrados atualmente [Prensky 2010].
Ao realizar uma busca sobre o tema, é possível encontrar inúmeros recursos tecnológicos
que podem ser utilizados como apoio para o Ensino de Matemática.
O Ensino de Matemática, assim como de outras disciplinas, tem sofrido um grande
impacto do uso das TICs, pois é necessário transformar a sala de aula em um espaço mais
dinâmico e próximo da realidade dos estudantes. Dentre as principais TICs usadas para
este fim tem-se: objetos de aprendizagem digitais e eletrônicos, laboratórios virtuais,
robótica educacional, entre outros.
A escolha de uma ou outra tecnologia deve ser realizada levando em consideração
o contexto e o nível de conhecimento dos estudantes. Para alunos de ensino fundamental
e médio algumas tecnologias são mais indicadas que outras. No caso do EJA (Educação
de Jovens e Adultos) os discentes matriculados possuem faixa etária bem diversificada “adolescentes, adultos jovens, adultos maduros e idosos” [Pacheco e Giraffa 2010; Brasil
1996]. Muitos deles não compreendem os conceitos que estão estudando, ora por estarem
afastados da sala de aula há muito tempo, ora por não estabelecerem relações dos
conteúdos com o seu cotidiano.
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Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo propor uma forma
diferenciada de utilização da tecnologia no Ensino de Matemática, através do
desenvolvimento de um dispositivo vestível (wearable) que permite a coleta de dados de
movimentos e reações do corpo humano enquanto os alunos realizam alguma atividade
física. Posteriormente, os dados coletados podem ser utilizados em aulas de matemática
pelos alunos de modo a gerar gráficos e compreender que a matemática está presente em
seu dia a dia.
Este artigo prossegue apresentando, na seção 2, uma breve contextualização da
sua motivação; na seção 3, o processo de prototipaçãodo dispositivo que será utilizado
pelos alunos da EJA; a seção 4 aborda o estudo de caso que será realizado; e a seção 5,
traz algumas conclusões já obtidas.

2. Movimento e contextualização da matemática
Segundo Nemirovisky, Tierney e Wright (1998), desde a década de 1940, vários autores
defendem que o pensamento é uma atividade que envolve todo o corpo humano e não
apenas a mente. Durante seu estudo para avaliar como situações envolvendo movimento
corporal e símbolos se aplicam especificamente ao ensino de gráficos, os autores
observaram que nenhum indivíduo tem o processo de construção dos gráficos idêntico ao
de outro. Da mesma forma, cada um aplica diferentes conhecimentos e recursos prévios
ao processo de aprendizagem sobre gráficos [Nemirovsky, Tierney e Wright 1998].
Entre os anos de 1994 e 1996, diversos estudos mostraram que o estudo de
gráficos implica no enriquecimento de uma ampla gama de domínios experimentais que
envolvem recursos visuais, cinestésicos e de narrativa e, ainda, que a aplicação de
convenções matemáticas não diminui a amplitude das possibilidades de sua utilização
[Nemirovsky, Tierney e Wright 1998]. Portanto, o uso de recursos tecnológicos que
viabilizem a construção de gráficos poderá facilitar a aquisição deste conhecimento.
Assim, o presente trabalho parte da criação de um dispositivo vestível que
possibilitará aos alunos do EJA identificarem a partir de seus movimentos a origem de
dados, e verificarem como estes são traduzidos para gráficos, e como eles se
correlacionam com os conceitos matemáticos estudados em sala aula. Espera-se que,
inicialmente, a partir dos dados coletados, seja possível, que os alunos explorem conceitos
básicos como variáveis que influenciam um gráfico, o que são eixos, e como situações do
dia a dia podem ser traduzidas em gráficos, de forma que os alunos possam enxergar a
aplicabilidade desses conhecimentos no cotidiano, pois como argumentam Pacheco e
Giraffa (2010) “Acredita-se que os conteúdos ensinados na disciplina de Matemática não
são percebidos por estes alunos como elementos integrantes da solução de problemas do
seu cotidiano”.

3. Processo de Desenvolvimento do Protótipo Vestível
Com o objetivo de propor uma forma diferenciada de utilização da tecnologia para a
aprendizagem, está sendo construído um dispositivo eletrônico vestível (wearable) que
será capaz de coletar algumas informações dos movimentos e reações dos alunos, durante
atividades físicas, e enviá-las a um computador para que esses dados sejam utilizados em
aulas de matemática. Para tanto, foi escolhida uma metodologia de abordagem qualitativa,
natureza aplicada e objetivos exploratórios para definição das etapas de desenvolvimento
do trabalho.
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O primeiro passo foi a definição do tipo de vestível que seria ideal para o público
alvo. Como já mencionado, na EJA os alunos possuem diferentes faixas etárias, logo o
dispositivo idealizado deve ser simples de usar e fácil de vestir e desvestir. Desse modo,
optou-se pela construção de um bracelete semelhante a um relógio de pulso, porém com
dimensões maiores de modo a acoplar os componentes eletrônicos que permitirão
registrar os dados das interações dos alunos.
Pensando em um projeto que tenha potencial para ser reproduzido ou aprimorado
futuramente por escolas e professores, serão utilizados materiais e equipamentos de baixo
custo. Sendo assim, é preciso selecionar, entre as opções de componentes eletrônicos
disponíveis, aqueles que têm a melhor relação entre o seu tamanho, formato e custo para
que se consiga construir um dispositivo confortável e capaz de gerar informações que
sejam relevantes para o ensino e para a aprendizagem de conteúdos de matemática.
Segundo Rogers, Sharp e Preece (2015), um protótipo pode ser considerado uma
apresentação de um produto com a qual é possível interagir e avaliar sua adequação.
Normalmente, ele é limitado em um ou mais aspectos, visto que seu objetivo é avaliar
uma ou algumas de suas características e pode ser elaborado de formas alternativas.
Assim, foi elaborado um protótipo com a finalidade de avaliar o formato do bracelete e a
forma de interação dos usuários com o dispositivo.
Para que o bracelete possa coletar dados dos movimentos dos alunos e para que
esses dados possam ser utilizados posteriormente, foram definidos os seguintes
componentes para a sua construção: Placa Lilypad (placa com microprocessador e portas
lógicas), Sensor de Frequência Cardíaca, Acelerômetro (dispositivo capaz de registrar
movimentos), Placa Wifi (para conexão com redes de computadores) e uma bateria de 9
volts, como ilustra a Figura 1.

Figura 1. Possíveis componentes a serem utilizados

No entanto, além de atenderem às necessidades funcionais do bracelete, é
necessário que o mesmo seja ergonômico e confortável. Assim, inicialmente foi
elaborado um protótipo que, embora os componentes escolhidos permitam construir um
dispositivo de baixo custo, utilizou materiais alternativos simulando os componentes
escolhidos, procurando aproximá-los ao máximo dos componentes reais em formato e
tamanho.
Já na primeira tentativa de montagem do protótipo, verificou-se que a bateria de
9 volts, mesmo sem considerar seu peso, tornaria o dispositivo desconfortável devido ao
seu tamanho. Sendo assim, ela foi substituída por uma bateria de 3 volts, uma vez que,
por ser bem menor e mais leve, é mais adequada.
O protótipo inicial foi testado por dois prováveis usuários, que foram solicitados
a relatar se o bracelete era confortável, se eles achariam bom utilizá-lo para poder usar
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informações de seus movimentos para estudar matemática e como eles achavam que as
ações de ligar e desligar e de seleção de função deveriam ser acionadas.
A Figura 2 ilustra o protótipo ainda desmontado (à esquerda), sua aparência final
(centro) e sendo testado (à direita).

Figura 2. Protótipo desmontado, montado e em uso

Em relação ao conforto, os usuários relataram que segurar o sensor de batimentos
cardíacos para que ele funcione era ruim e que a fita que estava prendendo o bracelete ao
braço ficava, eventualmente, soltando ou grudando na pele. Com relação à operação do
bracelete, os usuários sugeriram que deveriam ser utilizados botões e um display (tela)
ou luzes para indicar o que está acontecendo, ou seja, o estado do dispositivo e o que ele
está medindo. Também foi sugerida a utilização de símbolos conhecidos como
e .
A partir dessas informações, ajustes foram realizados: o sensor de frequência
cardíaca ganhou uma presilha para ficar fixado ao polegar e um pequeno painel, com
botões e LEDs foi adicionado. A nova aparência do bracelete é ilustrada pela Figura 3.

Figura 3. Protótipo com botões e presilha para o medidor de frequência cardíaca

Nos testes realizados com essa segunda versão do bracelete, ao receberem as
instruções de que deveriam ligar o bracelete e configurá-lo, os participantes tentam
utilizar os botões. Para ligar, nenhuma dificuldade foi apresentada, pois o botão estava
identificado com um símbolo comumente utilizado para essa função e foi explicado que
o LED vermelho acende quando a ação é concluída. Para realizarem a configuração foi
necessário dar algumas instruções. Essas instruções que foram as seguintes: (i) utilize o
botão da esquerda; (ii) aguarde o LED amarelo parar de piscar; (iii) utilize o botão da
direita; (iv) aguarde o LED verde acender. Com essas instruções os participantes
conseguiram realizar as ações necessárias para o funcionamento do bracelete.
Das avaliações feitas com o protótipo em suas duas versões, observou-se que será
necessário melhorar a solução que fixa o bracelete no braço do usuário, assim como a
fixação do medidor de frequência cardíaca ao dedo polegar.
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4. Estudo de Caso
O estudo de caso será realizado com base em registros de campos realizados pela
professora de matemática de uma turma do EJA de uma Escola da Rede Pública
Municipal. Inicialmente, a professora fez o registro dos objetivos, atividades e resultados
de algumas aulas de matemática. Os relatos são analisados para identificar pontos fortes
e a melhorar nos resultados de cada aula. Com essas informações, são propostas
atividades que envolvam a movimentação dos alunos e o conteúdo de gráficos. Durante
e após a realização das atividades, a professora fará novamente os relatos escritos,
utilizando o mesmo formato.
Com essas atividades, a intenção é analisar se um dispositivo vestível que alia
atividades físicas aos conteúdos de matemática é capaz de aumentar o interesse dos alunos
em relação a essa disciplina, assim como se seu uso contribui ou não para a apropriação
do conhecimento. Após esse ciclo de atividades, os resultados serão analisados com o
objetivo de enfatizar os resultados positivos e apontar pontos a evoluir.

5. Conclusão
O processo de prototipação do bracelete contribuiu para que o planejamento do bracelete
em sua versão final possa levar em conta a opinião e o sentimento dos usuários ao
vestirem-no. Isso vai permitir que os próximos passos na construção do produto final
sejam dados com mais segurança.
A possibilidade da utilização de um dispositivo diferenciado para aprender a
matemática tem como objetivo movimentar e modificar o espaço da sala de aula. Esperase que o dispositivo auxilie os alunos a compreender conceitos básicos de matemática
tendo como ponto de partida os movimentos e reações do próprio corpo.
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robsonheinke@gmail.com, aline.bona@osorio.ifrs.edu.br,
larissa.freitas@osorio.ifrs.edu.br

Abstract. This article intends to present a proposal for the implementation of
a mobile application oriented to the teaching of mathematics, more precisely,
to the teaching and practice of divisibility norms. Therefore, it is necessary to
contextualize, in a synthesized way, the reality of the teaching-learning process
of mathematics in recent times in Brazil, as well as to approach relevant aspects regarding the use of digital technology in education. In this work will be
presented the proposals, motivations, context and artifices that will be used in
the development of the game entitled ”Criteria of Divisibility”, as well as its
structure and mechanisms.
Resumo. O presente trabalho visa apresentar um aplicativo mobile orientado
ao ensino da matemática, mais precisamente, ao ensinamento e prática de normas de divisibilidade. Diante disso, se faz necessário contextualizar, de forma
sintetizada, a realidade do processo de ensino-aprendizagem da matemática
ao longo dos últimos tempos no Brasil, além de, abordar aspectos relevantes
quanto ao uso da tecnologia digital na educação. No decorrer deste trabalho
serão apresentadas as propostas, motivações, contexto e artifı́cios que serão
utilizados no desenvolvimento do projeto do jogo intitulado “Critérios de Divisibilidade”, assim como, sua estruturação e mecanismos.

1. Introdução
Dentre todas as disciplinas curriculares básicas, podemos apontar a matemática como
uma das, senão a mais complexa, sendo necessário para sua compreensão à interpretação,
o raciocı́nio e a lógica para resolução de seus problemas. Segundo Marcelo Vianna
[Viana 2016], diretor do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o
ensino da matemática no Brasil é catastrófico.
Durante o processo de aprendizagem da matemática descobrimos que esta é composta por quatro operações básicas comumente ensinadas no inı́cio da vida escolar, sendo
elas impostas e empregadas no cotidiano de todos, inclusive de forma não explı́cita. Deste
modo, torna-as de supra relevância, tanto para dar seguimento aos estudos, quanto para
efetivar a inserção na sociedade. O texto que compõem o projeto de Lei de n.o 5.218 de
2013 ratifica essa perspectiva quando afirma que o desenvolvimento da matemática está
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relacionado com o desenvolvimento da humanidade. Nota-se que, quanto maior o desenvolvimento da humanidade, mais a matemática se faz presente nos mais diversos ramos,
mesmo sem ser notada pela maioria das pessoas [bra 2013].
Entretanto, o cenário atual nos remete a outra realidade, como mostra a pesquisa
realizada pelo jornal Diário da Região, no qual se constatou que menos da metade dos alunos deixa o ensino médio e inicia a vida universitária sem saber matemática básica. O resultado revela que os estudantes desconhecem regras de porcentagem, sentem dificuldade
para responder questões que envolvem raciocı́nio lógico e não sabem resolver problemas
matemáticos que deveriam ser dominados no ensino fundamental [Marques 2011].
Dentre essas operações básicas da matemática encontra-se a “divisão”, que por
muito é considerada a mais complexa dentre elas. Frequentemente ensinada a partir do
algoritmo da divisão, ou seja, da conta armada, sem contextualização com a realidade ou
conhecimentos prévios dos alunos, ou ainda, exposição há diferentes alternativas para a
resolução do mesmo problema. Na maioria das vezes os estudantes apenas memorizam
as técnicas apresentadas, sem que se tenha havido o legı́timo aprendizado, não sendo
significativo a eles, o que torna o ensino da divisão algo temı́vel, tanto para alunos, quanto
para seus professores.
As razões pelas quais há dificuldades no entendimento das operações de divisão
são diversas, e podem ser analisadas por meio de inúmeras perspectivas, desta forma, no
presente estudo o ponto de vista é sob a óptica de oportunizar mais de um método de
resolução dos problemas como estratégia de aperfeiçoamento do ensino da divisão.
Vale ressaltar que, o atual panorama global no qual o conhecimento e as tecnologias evoluem rapidamente em um curto intervalo de tempo, os profissionais da Educação,
na sociedade hodierna, uma vez comprometidos com o fortalecimento de suas capacidades e com o aperfeiçoamento de suas práticas, não se coadunam com os limites impostos
por ações pedagógicas tradicionais, marcadas pela inflexibilidade e pelo anacronismo;
não se compatibilizam com os limites estabelecidos por ações pedagógicas que não deem
conta da interpretação de situações inusitadas e que não supram a complexidade das demandas educacionais e sociais emergentes [Guedes et al. 2016].
Mediante análise de todo o cenário exposto à cima, os ‘Critérios de Divisibilidade’ foram escolhidos para compor o conteúdo a ser explorado no jogo em questão. Os
jogos, segundo o Currı́culo Nacional do Ensino Básico, de Portugal [cne 2001] é um tipo
de atividade [sic] que alia raciocı́nio, estratégia e reflexão com desafio e competição de
uma forma lúdica muito rica. Os jogos de equipa [sic] podem ainda favorecer o trabalho
cooperativo. A prática de jogos, em particular dos jogos de estratégia, de observação e
de memorização, contribui de forma articulada para o desenvolvimento de capacidades
matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social.
O jogo “Critérios de Divisibilidade” visa oferecer uma ferramenta de auxı́lio pedagógico, de forma lúdica, sem perder seu teor educacional. Através da ferramenta se fará
possı́vel a visualização de diversas regras da divisibilidade dos números naturais, assim
como, praticar sua aplicabilidade. No aplicativo serão incorporados: login via Facebook
ou conta de Gmail, como cadastro para começar a jogar; pontuações; ranking dos jogadores; avanço por nı́vel de dificuldade; ajuda técnica do jogo, assim como, revisão dos
critérios de divisibilidade para consultar; e tempo para finalizar cada nı́vel.
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2. Desenvolvimento
2.1. Tecnologia Digital atrelada ao ensino da Matemática
O uso de materiais lúdicos na educação, em especial na matemática, é defendido por
muitos estudantes e estudiosos da área. Dentre estes materiais destacamos os jogos pedagógicos, definidos por Albuquerque [de Albuquerque 1953] como sendo um treino de
aprendizagem e/ ou fixação do conteúdo através do lúdico. Porém, o ensino de matemática
no Brasil é preocupante, o que pode estar relacionado ao método tradicional de ensino,
adotado por muitos docentes em sala de aula. Esse método, em suma, gera desmotivação
por parte dos alunos, uma vez que, prioriza a memorização e repetição dos conteúdos
repassados, além de, não acompanhar a evolução global de forma satisfatória e contextualizada.
Portanto, a evolução tecnológica representa [...] uma oportunidade ı́mpar para
o desenvolvimento educacional, sendo considerada esta oportunidade uma necessidade
da educação atualmente. [...] Devido à popularização de dispositivos como tablets e
smartphones, a m-learning se mostra ótima opção para desenvolver projetos para integrar as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) no ambiente educacional,
pois já são de uso cotidiano de alunos e professores, bastando para isso estimulá-los
a levar seus próprios dispositivos para serem aproveitados no ambiente educacional
[Nicolete et al. 2015].
Diante disto, a aprendizagem móvel é um novo paradigma educacional por permitir que qualquer pessoa possa acessar informações e materiais de aprendizagem de
qualquer lugar e a qualquer hora [N. and de S. da F. 2013].
2.2. Protótipo do jogo “Critérios de Divisibilidade”
2.2.1. Organização e Estrutura
O aplicativo está disposto em 7 telas principais, sendo agrupados em: menu principal,
jogo em execução e de término do nı́vel.
Menu principal – onde estão dispostos botões para acesso ao jogo, ranking, ajuda e
sair do aplicativo (Fig. 1 a):
1. Acesso ao jogo – a exibição pode ser apresentada de duas formas, conforme o caso:
• Primeiro acesso do usuário: com opções de login/cadastro através de contas do
Facebook ou do Gmail. Após login, o jogo inicia a partir do primeiro nı́vel (Fig.
1 b);
• Demais acesso: retorna ao nı́vel de onde o usuário parou em seu último acesso.

2. Ranking – irá constar a lista ordenada pelas maiores pontuações no jogo, exibindo
a posição, o nome do usuário (com foto se houver) e sua pontuação; Tem por objetivo
motivar os usuários, em especial os alunos, a continuarem aperfeiçoando sua pontuação,
de forma a superá-las ou á de seus amigos (Fig. 1 c).

297

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

3. Ajuda – composta por duas abas:
• Como jogar – exibirá as regras e orientações técnicas do jogo, apresentando
informações sobre o seu funcionamento (Fig. 2 a) ;
• Critérios de Divisibilidade – irá expor os dez números pelos quais o jogo irá explorar quais números são divisı́veis por cada um eles, assim como mostra a fig. 2
(b). No aplicativo não serão trabalhados todos os números, apenas dez deles (2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), onde, nessa seção o usuário poderá selecionar
qual ele deseja saber os critérios que são aplicados para identificar se um número
é ou não divisı́vel por ele. Ou seja, se selecionar o número nove, por exemplo,
será exibido todos os critérios que definem se um número é, ou não, divisı́vel pelo
número nove, esse exemplo pode ser visualizado na fig. 2 (c).

Jogo em execução – Durante a execução do jogo, o jogador terá um tempo prédeterminado para selecionar os números dos quais são divisı́veis pelo número que se pede
no enunciado do nı́vel (Fig. 3 a). Durante a seleção dos números, caso o usuário marcar
um número que não seja divisı́vel (pelo número requisitado), o mesmo ficará na cor vermelha, enquanto os números selecionados corretamente ficarão marcados na cor verde,
sinalizando acertos e erros do jogador (Fig. 3 b). Durante o perı́odo de tempo estipulado
o jogador que acertar 70% dos números corretos apresentados no nı́vel irá avançar para
o próximo nı́vel, enquanto, se não atingir essa meta ele terá que repetir o nı́vel. Há recompensas de pontos por conclusão do nı́vel antes do término do tempo, avanço de nı́vel
e na seleção de números corretos. No entanto, há perda de pontuação a cada seleção de
número incorreto.
Término de nı́vel – O jogador poderá terminar o nı́vel de duas maneiras: Ganhando o
jogo, ou por tempo esgotado. Ganhando o jogo, o jogador avança para o próximo nı́vel e
recebe a sua pontuação conquistada. Nessa pontuação seguirá os critérios já informados
sobre aquisição de pontos, e ao concluir o nı́vel antes do tempo acabar o jogador ainda
adquiri pontuação extra pelo feito (Fig. 4 a). A outra maneira de terminar um nı́vel é
quando o jogador perde pelo tempo ter se esgotado, deste modo, o jogador não recebe
pontos e terá que repetir o nı́vel até que consigas avançar de nı́vel (Fig. 4 b).
2.2.2. Regras e Regulamentos
As regras e os regulamentos que irão compor o jogo, em um primeiro momento, serão:
1. Por meio do login de cadastro, o usuário concorda em participar do jogo e autoriza que sejam armazenados seus dados de cadastro, porém, ficando público aos
demais jogadores apenas seu nome, foto (caso houver) e pontuações alcançadas
no referido jogo – sendo essas autorizações informadas e concedidas no momento
em que o aplicativo é salvo na mı́dia escolhida pelo usuário;
2. Cada nı́vel contará com um tempo pré-determinado para sua realização, mediante
análise de tempo hábil e complexidade da questão;
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3. A cada inı́cio de novo nı́vel a pontuação é iniciada do zero (na tela), onde o participante irá contrair ou subtrair pontos neste mesmo nı́vel, porém, sem comprometer
sua pontuação total já adquirida nos demais nı́vel; desta forma, o participante não
perderá pontos já adquiridos em jogadas anteriores, objetivando não desmotivar a
jogar. Portanto, a cada término de nı́vel o score obtido somasse a sua pontuação
total;
4. A cada acerto, o usuário ganhará 10 pontos e a cada erro perderá 5 pontos.
Após conclusão da tarefa, o tempo restante será multiplicado por 10 e somado
à pontuação final;
5. A pontuação ao chegar à zero, tanto na pontuação final ou na pontuação do nı́vel,
não há o que subtrair-se, deste modo, não há pontuações negativas, permanecendo
em zero, mesmo ocorrendo erros de seleção de números;
6. Não há uma quantidade pré-determinada de números corretos apresentados no
jogo, ou seja, em cada nı́vel pode haver mais ou menos números corretos para o
usuário selecionar, não sendo uma quantidade padrão;
7. São duas regras para avançar de nı́vel:
(a) Antes do tempo acabar: O usuário deverá acertar todos os números corretos do nı́vel, avançando de nı́vel e ainda obtendo pontos proporcionais ao
tempo restante; ou
(b) Quando o tempo se esgotar: Se o usuário acertar no mı́nimo 70% (setenta
porcento) do total de números corretos no momento em que o tempo se esgotar, ela avança de nı́vel, porém, não recebe pontuação por tempo. Ex.: Se
a questão tiver 10 números corretos, dentre os 20 apresentados, o usuário
terá a possibilidade de avançar de nı́vel se ele selecionou 7 números corretamente até o tempo se esgotar.
2.2.3. Interface Gráfica
A interface foi desenvolvida priorizando artifı́cios visuais que contribuam para
concentração e percepção, uma vez que, o jogo está envolvido em uma proposta pedagógica.
Em uma interface, o projeto deve partir da escolha das informações a serem anexadas, disponibilizando-as de forma hierárquica, ordenada e com uma composição de linhas e cores arranjadas de forma que sejam capazes de atrair a atenção do usuário, apontando um caminho visual que facilite a absorção dessas informações [da Cunha 2002]
apud [S. 2012].
Em vista disso, buscou-se através do estudo das cores atrelar percepções visuais a
melhor desempenho na utilização do aplicativo. “Cada cor pode causar sensações e efeitos
diferentes e até contraditórios dependendo da situação, da cultura e experiência de vida de
quem a enxerga e até pela combinação com outras cores” [Pedrassolli and de A. N. 2014].
Ainda segundo os autores [Pedrassolli and de A. N. 2014], a cor verde transmiti
calma e tranquilidade, de forma a não sobrecarregar a percepção visual.
O layout do jogo foi projetado utilizando a ferramenta Wireframe on-line chamada
NinjaMock.com c [nin 2017], e suas imagens podem ser visualizadas a seguir:
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[a]

[b]

[c]

Figura 1. Jogo - Páginas de Menu, Inı́cio e Ranking

[a]

[b]

[c]

Figura 2. Jogo - Páginas de Ajuda

[a]

[b]

Figura 3. Jogo - Páginas do jogo em execução

[a]

[b]

Figura 4. Jogo - Páginas de término de nı́vel

3. Conclusão
No decorrer do ensino da matemática se faz necessário compreender operações com divisão, uma vez que, ela encontra-se presente em diversos subconteúdos da matemática.
Essa importância amplia-se no momento em que se dá seguimento aos estudos, ao
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passo que, para exercer plenamente a cidadania é imprescindı́vel o entendimento das
operações matemáticas básicas, para realização de diversas atividades, das mais simples
imagináveis, a matemática encontra-se presente.
Entretanto, há muito que se melhorar no que rege o ensino da matemática. Assim
como o ensino das demais ciências, nas quais ainda é percebı́vel, atualmente, a utilização
de metodologias de ensino engessadas no método tradicional, o que é um fator preocupante. A utilização de métodos tradicionais de ensino, onde a priorização está no decorar
e meramente repassar os conteúdos, agravados pelo fato da matemática ser uma ciência
praticamente inalterável ao longo do tempo, dá a impressão de que as metodologias de
ensino devem ser as mesmas. No entanto, essa é uma concepção errônea, visto que, o
processo de ensino deve estar permanentemente em movimento, sempre um busca de
melhores técnicas, procedimentos e ferramentas que potencializem a aprendizagem.
Com a evolução tecnológica, o ensino adquiriu novas ferramentas e recursos que
beneficiam estudantes e educadores, na forma que, fornecem alternativas diversas para a
formação do seu conhecimento, onde se fazem possı́vel optar pelos meios mais convenientes, acessı́veis ou adaptáveis para cada necessidade. Assim, as opções de metodologias
e planos de aula para educadores são amplificadas, assim como, fornece outro recurso
para complementação de estudos para estudantes. Neste cenário, surge a ideia de utilizar jogos como estratégias de ensino, visto que, atualmente as tecnologias estão cada vez
mais presentes no cotidiano das pessoas, em especial das crianças e jovens. Deste modo,
nada melhor do que atrelar o ensino à tecnologia já aderida por muitos, como forma de
proporcionar aprendizagens mediante momentos lúdicos.
Os jogos no cenário de ensino são vistos, por muitos, como uma ferramenta lúdica
e capaz de ir além das barreiras de uma sala de aula fı́sica, especialmente aqueles voltados
para as tecnologias digitais em versões mobile. Ou seja, extrapolam os limites de tempo
e espaço, pois o usuário pode jogar a qualquer hora ou lugar utilizando seu equipamento
móvel. Mediante isso, o jogo em questão visa viabilizar uma alternativa de estudo dos
critérios de divisibilidade dos números naturais, podendo ser utilizado para diversos fins,
como por exemplo: reforço escolar, ferramenta de sala de aula, aprendizado por si próprio,
por divertimento e etc.
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da comunicação como recurso didático pelos professores do curso de licenciatura em
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Abstract. This article aims to present the perceptions of future Mathematics
teachers, using the educational software Geogebra, in the development of
Learning Projects, in favor of Statistical Education. The choice for these
technological and methodological strategies, respectively, was aimed at
contemplating formation, within content and pedagogical practice. In this
context, we have investigated the reports of Mathematics graduates, obtained
by means of a questionnaire, in which the predominance of their satisfaction
with Geogebra was verified, since it allows graphic analysis and contributes
to learning. These findings demonstrated the relevance of Geogebra and
Learning Projects for Statistics teaching.
Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar as percepções de futuros
professores de Matemática, a partir da utilização do software Geogebra, no
desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem, em prol da Educação
Estatística. A escolha por esta estratégia tecnológica e metodológica,
respectivamente, visou contemplar a formação, em âmbito de conteúdo e
prática pedagógica. Neste contexto, foram investigados relatos de
licenciandos de Matemática, obtidos por meio de um questionário, nos quais
foi constatada a predominância da satisfação destes em relação ao Geogebra,
por possibilitar a análise gráfica e contribuir na aprendizagem. Esses
achados demonstraram a relevância do Geogebra e dos Projetos de
Aprendizagem para o ensino de Estatística.

1. Introdução
O presente artigo expõe uma investigação acerca das percepções de estudantes de
graduação do curso de Licenciatura em Matemática, relativas ao uso do software
Geogebra na realização de Projetos de Aprendizagem em uma disciplina de Estatística.
Nesta, foi desenvolvida uma atividade que, além de intencionar a construção dos
conceitos de Estatística, pelos licenciandos de Matemática, também pretendeu habilitálos para a promoção da aprendizagem desta área do conhecimento pelos futuros alunos
destes. A formação de professores em Estatística é fundamental no sentido de promover
a inserção cidadã dos sujeitos na sociedade por meio do Letramento Estatístico, bem
como atender às exigências da legislação educacional neste âmbito.
Entende-se por Letramento Estatístico a habilidade de interpretar e avaliar
criticamente informações estatísticas (GAL, 2002). Este é relevante no exercício da
cidadania, por habilitar os cidadãos a compreender estatísticas de diferentes áreas do
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conhecimento que circulam nos meios de comunicação (MAGALHÃES, 2015;
KATAOKA, SILVA e CAZORLA, 2015; GAL, 2002).
No Brasil, a abordagem da Estatística está presente na formação básica. No
Ensino Fundamental, espera-se que o estudante construa procedimentos para coletar,
organizar, comunicar e interpretar dados, utilizando tabelas, gráficos e representações
(BRASIL, 1997). Já para o Ensino Médio, além de contemplar os conhecimentos
adquiridos anteriormente, o estudante precisa construir, representar e analisar dados
referentes às tabelas e gráficos mais elaborados, além de desenvolver pesquisas com a
utilização da tecnologia (BRASIL, 2006).
Verifica-se que, além do desenvolvimento das habilidades estatísticas previstas
na legislação, as orientações curriculares (BRASIL, 2006) enfatizam a importância da
tecnologia neste processo. Esta se revela “como meio, como instrumento para colaborar
no desenvolvimento do processo de aprendizagem” (MORAN, MASETTO e
BEHRENS, 2000, p. 139). Neste cenário, a formação do professor que estará em sala de
aula é fundamental para que possa utilizar a tecnologia no planejamento, sem
informatizar práticas obsoletas (MENEZES et al., 2010).
Além da tecnologia, é importante que o professor vivencie, em sua formação,
estratégias que o formem em relação ao conteúdo e às práticas para o ensino (LOPES e
D’AMRBOSIO, 2015). Neste caso, os Projetos de Aprendizagem se manifestam como
possibilidade de abordagem da Estatística, pois envolve o estudante na pesquisa, a partir
de questões do próprio interesse, o que tende a despertar atenção e curiosidade
(FAGUNDES et al., 2006).
A partir do foco de investigação e das argumentações expostas, é descrita
revisão de literatura acerca dos Projetos de Aprendizagem e do software Geogebra, os
quais subsidiaram o planejamento e a análise dos relatos. Na sequência, será indicada a
metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, e, por fim, apresentada uma
análise das percepções dos futuros professores de Matemática.

2. Projetos de Aprendizagem
A expressão Projetos de Aprendizagem refere-se ao desenvolvimento de uma pesquisa,
a partir das inquietações e curiosidades do próprio estudante (FAGUNDES, SATO e
MAÇADA- LAURINO, 1999). Essa estratégia visa romper com o paradigma de
transmissão de conhecimento, pois proporciona, ao estudante, utilizar “diferentes
formas de interação, vencendo empecilhos referentes ao tempo e ao espaço, ampliar
processos socioafetivos e a conscientização e ainda valorizar o sujeito como construtor
da sua aprendizagem” (SILVA, MENEZES e FAGUNDES, 2016, p. 4).
Projetos de Aprendizagem vem sendo adaptados por Porciúncula e Samá (2015)
para promoção da aprendizagem da Estatística. Segundo as autoras, de forma coerente
com a premissa original, a temática é escolhida pelos estudantes, autores dos projetos. A
partir dessa definição, é que esses sujeitos passam a elencar dúvidas temporárias e
certezas provisórias e, a partir delas, construir um instrumento de coleta de dados – um
questionário estatístico. Também, a partir da temática escolhida, são definidas a
população e a amostra; para só então ser realizada a coleta, organização, análise de
dados e divulgação dos resultados (PORCIÚNCULA e SAMÁ, 2015).
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A primeira ação a ser realizada quando da opção por desenvolver Projetos de
Aprendizagem consiste na definição da temática e constituição dos grupos. Nesta fase
“[...] o tema será escolhido individualmente, em conjunto ou cooperativamente a partir
da realidade do aluno, satisfazendo o seu interesse, curiosidade e vontade” (SILVA,
MENEZES e FAGUNDES, 2016, p. 4).
Ainda, neste caso, pode-se desenvolver esta proposta por meio de grupos, de
acordo com a temática escolhida por cada estudante (PORCIÚNCULA e SAMÁ, 2015).
Acredita-se, como Garfield (1993), que a realização de atividades em grupo pode
auxiliar na construção dos conceitos estatísticos.
Após a escolha da temática e elaboração das questões a serem investigadas, o
professor precisa orientar a definição da população e/ou amostra. Intervir
problematizando os tipos de amostragem, além de auxiliar na demanda em relação ao
conteúdo e na formalização das perguntas do questionário. Neste momento o educador
deverá sugerir a inserção de variáveis qualitativas e quantitativas, para que se possam
realizar diferentes técnicas estatísticas (PORCIÚNCULA e SAMÁ, 2015).
Após o instrumento elaborado, em uma pesquisa estatística, os dados são
coletados, organizados e analisados. Para a organização e análise pode-se utilizar o
Geogebra, o qual permite “o trabalho com a escala dos eixos, a construção de mais de
um gráfico no mesmo sistema de eixos, além da contemplação dos gráficos com outras
informações relevantes sobre as medidas-resumo do conjunto de dados em análise”
(COUTINHO, ALMOULOUD e SILVA, 2012, p. 248).
Considerando ser importante a socialização, quando do desenvolvimento de um
Projeto de Aprendizagem, esta poderá variar a partir da disponibilidade de recursos
tecnológicos, físicos e de materiais concretos, e também do nível de ensino. Neste caso,
os resultados podem ser apresentados por meio de pôsteres digitais, impressos e fixados
nos murais da escola, elaboração de relatórios estatísticos, resumos expandidos e
comunicações orais (PORCIÚNCULA e SAMÁ, 2015).
Dentro do contexto apresentado, os Projetos de Aprendizagem possibilitam um
trabalho em conjunto do professor com o estudante, sendo o educador,
estimulador/orientador e o educando, agente na construção do seu próprio conhecimento
(FAGUNDES, SATO e MAÇADA-LAURINO, 1999). Assim, destaca-se a necessidade
de “buscar por práticas inovadoras que contemplem interesse dos alunos e favoreçam o
uso de recursos digitais [...]” (SILVA, MENEZES e FAGUNDES, 2016, p. 3-4). Desta
forma, o Geogebra torna-se uma alternativa para o ensino da Estatística, como é exposto
na sequência deste artigo e também, nas discussões dos resultados.

3. O software Geogebra
O Geogebra é um software de Matemática dinâmico e que pode ser utilizado para todos
os níveis de ensino, além de oferecer ferramentas de geometria, álgebra, tabelas,
gráficos, estatística e cálculo (GEOGEBRA, 2017). Este software é multiplataforma, ou
seja, pode ser instalado em computadores com os mais diversos sistemas operacionais.
Segundo Hohenwarter (2007) “a característica mais destacável do Geogebra é a
percepção dupla dos objetos: cada expressão na janela de Álgebra corresponde a um
objeto na Zona de Gráficos e vice-versa” (p. 1).

305

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

Atualmente, o Geogebra é utilizado em mais de 190 países; traduzido para 55
idiomas; e recebe mais de 300.000 downloads mensais. Existem 62 Institutos Geogebra
em 44 países para dar suporte ao público, além disso, ele já recebeu diversos prêmios de
software educacional na Europa e nos EUA, e foi instalado em milhões de máquinas em
vários países ao redor do mundo (INSTITUTO SÃO PAULO GEOGEBRA, 2017).
Esta ferramenta computacional é utilizada por diversos pesquisadores. Dentre
estes, destaca-se Coutinho e Souza (2013; 2015); Coutinho, Almouloud e Silva (2012),
que utilizam o Geogebra para desenvolver o Letramento Estatístico. Já Bortolossi
(2012) sugere a criação de conteúdos educacionais digitais interativos em Matemática e
Estatística com a integração de tecnologias (Geogebra, JavaView, HTML, CSS,
MathML e JavaScript). Apresenta também, o Geogebra no ensino e aprendizagem de
Probabilidade e Estatística (BORTOLOSSI, 2016).
Diante deste cenário, torna-se relevante a utilização do Geogebra na
aprendizagem dos conceitos estatísticos, pois este software permite o tratamento das
informações desde o lançamento dos dados, em uma planilha, até a geração de gráficos
e medidas-resumo. Além disso, permite a criação de mais de um tipo de gráfico na
mesma janela de visualização, o que facilita a compreensão da variação, a partir da
mudança nos valores atribuídos às variáveis (COUTINHO e SOUZA, 2015).

4. Metodologia
A presente pesquisa é qualitativa, pois busca o “aprofundamento da compreensão de
um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória”
(GOLDEBERG, 2004, p. 14). Ainda é um estudo de caso, pois “consiste no estudo
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento” (GIL, 2002, p. 54).
O material analisado foi produzido a partir da realização da estratégia
pedagógica de Projetos de Aprendizagem, juntamente com o uso do software Geogebra,
em uma disciplina introdutória de Estatística. A proposta foi realizada no primeiro
semestre de 2017, com licenciandos do curso de Matemática, em uma universidade no
litoral sul do Rio Grande do Sul, em uma amostragem por conveniência1.
Desta forma, em um momento posterior a realização da proposta, os
licenciandos que estavam disponíveis, correspondendo a quase a totalidade da turma,
responderam um questionário com questões que avaliavam a utilização do software
Geogebra na aprendizagem da Estatística. Entre diferentes questões, neste artigo, foi
considerado apenas, “Qual a sua opinião em relação à utilização do software Geogebra
no desenvolvimento dos Projetos de Aprendizagem? Justifique”.
Os relatos dos estudantes não são apresentados na íntegra. Foram selecionados
excertos que, na visão dos pesquisadores, transpareceram as percepções dos
licenciandos acerca da proposta realizada. Para a apresentação e análise dos resultados
obtidos, agruparam-se os relatos a partir de termos/expressões semelhantes como, por
exemplo, “visão gráfica mais atrativa” e “visualizar melhor os gráficos”. Nestes, para
manter o anonimato, o nome dos estudantes não é indicado (MINAYO, DESSLANDES

1

Na amostragem por conveniência, os elementos ou indivíduos são selecionados com base na sua
semelhança presumida com a população e na disponibilidade imediata (SAMÁ e SILVA, 2013).
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e GOMES, 2009). Além dos relatos, as análises apresentam percepções dos professores
responsáveis pelo desenvolvimento/orientação da proposta em sala de aula.

5. Percepções dos futuros professores de Matemática
Os Projetos de Aprendizagem foram desenvolvidos a partir do proposto por Porciúncula
e Samá (2015). Assim, após a definição da temática e dos grupos, os licenciandos
construíram questões, respondidas pelos próprios estudantes presentes em sala de aula,
inseriram os dados no software Geogebra e realizaram as análises estatísticas, tais
como: construção de gráficos, medidas de posição e variabilidade.
Cabe destacar que muitos dos estudantes presentes em sala de aula conheciam o
Geogebra, mas não haviam utilizado este software para a realização de análises
estatísticas. Assim, os professores responsáveis pelo desenvolvimento da proposta
precisaram orientar/ demonstrar os procedimentos necessários para a inserção dos
dados, obtenção de medidas estatísticas e na construção dos gráficos.
A proposta foi permeada pelo diálogo em uma postura “dialógica, aberta,
curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve” (FREIRE, 2016,
p. 83). A Figura 1 apresenta um grupo de estudantes analisando os dados no software
Geogebra a partir das orientações dos professores responsáveis pela atividade.

Figura 1. Análise estatística dos dados no software Geogebra. Fonte: Aulas da disciplina
introdutória de Estatística, 2017.

Na atividade, os licenciandos demonstraram estar entusiasmados com as
funcionalidades estatísticas presentes no software. Os relatos comprovam este
contentamento, conforme é apresentado no registro dos Licenciandos A e B:
Boa, já que o Geogebra permite uma análise dos dados e uma visão gráfica
mais atrativa (Licenciando A, 2017).
Muito bem utilizado, pois nos permite mostrar e visualizar melhor os gráficos
e se torna um atividade mais atrativa (Licenciando B, 2017).

Os excertos apresentados tornam perceptível a importância dos recursos
tecnológicos na aprendizagem da Estatística, pois permitem a visualização gráfica dos
dados, conforme é indicado pelos próprios estudantes. Esta ferramenta tecnológica
também possibilita o foco na discussão dos conceitos estatísticos, ao invés de ressaltar
os procedimentos utilizados na construção dos gráficos (COUTINHO e SOUZA, 2013).
Os relatos dos Licenciandos C e D corroboram esta ideia ao enfatizarem a
aprendizagem da Estatística como sendo uma contribuição da utilização do software
Geogebra no desenvolvimento dos Projetos de Aprendizagem:
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Foi ótima, porque contribui para a aprendizagem e facilita a compreensão do
conteúdo e torna a aula mais atrativa (Licenciando C, 2017).
Acho interessante, pois possibilita a utilização de várias ferramentas para a
construção de conhecimento do próprio aluno, tornando mais fácil a
compreensão e aumenta a autonomia do aluno (Licenciando D, 2017).

Neste caso, podem-se destacar as expressões – compreensão do conteúdo,
construção de conhecimento do próprio aluno (ou então, construção do conhecimento
pelo próprio aluno) e autonomia – como aspectos importantes no desenvolvimento da
proposta, pois esta foi baseada nas escolhas dos próprios licenciandos e impulsionada
pela utilização de um recurso tecnológico. Assim, uma sala de aula mediada pelos
Projetos de Aprendizagem possibilita “a construção do conhecimento estatístico, com
vistas ao Letramento Estatístico” (PORCIÚNCULA e SAMÁ, 2015, p. 139).
Importante ressaltar que o uso do Geogebra superou a mera transmissão de
saberes, já que possibilitou aos licenciandos a construção de seus próprios
entendimentos. Sendo assim, entende-se que “a inovação não está restrita ao uso da
tecnologia, mas também à maneira como o professor vai se apropriar desses recursos
para criar projetos metodológicos que superem a reprodução do conhecimento e levem
à produção do conhecimento” (MORAN, MASETTO e BEHRENS, 2000, p. 103).
Além disso, evidencia-se a relevância da formação em Estatística e também,
tecnológica destes futuros professores de Matemática. Entende-se que esta formação
deva abranger os “conhecimentos de informática sobre os principais programas
educacionais disponíveis e, ainda, discutir aspectos didáticos ligados ao uso dos
mesmos em sala de aula” (COUTINHO, ALMOULOUD e SILVA, 2012, p. 252-253).
A estratégia de Projetos de Aprendizagem é relevante na formação destes
futuros professores de Matemática, pois se acredita, assim como Porciúncula e Samá
(2014), que esta possibilita a construção do conhecimento estatístico (PORCIÚNCULA
e SAMÁ, 2014). Com isso, a realização da proposta, juntamente com o Geogebra,
demonstra a potencialidade da atividade para a produção dos conhecimentos pelos
próprios licenciandos (BECKER, 2012), oposto a uma transferência de saberes
(FREIRE, 2016).
Além dos relatos apresentados, um licenciando indicou a preferência pela
construção dos gráficos no papel ao invés da utilização do software. Esta manifestação
pode estar relacionada a uma atividade anterior, também por meio de Projetos de
Aprendizagem, quando os licenciandos analisaram estatisticamente os dados sem a
utilização do Geogebra. Neste caso, o licenciando considerou que a atividade
tradicional, ou seja, com a exposição do conteúdo pelo professor, possibilitou uma
prática, diferente da realizada com o recurso tecnológico:
Tem um desenvolvimento bom, mas não achei tão bom quanto fazer a mão as
tabelas e etc., para poder praticar (Licenciando E, 2017).

O relato do Licenciando E reforça a importância do professor adaptar a
metodologia utilizada em seu planejamento, considerando as particularidades de cada
turma/estudante (ZANLORENZI, 2008). Essa constatação também foi indicada por
Porciúncula, Souza e Carpena (2016) ao destacarem que alguns estudantes demandam
uma aula tradicional, apesar de não estarem satisfeitos com esta metodologia.
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6. Considerações finais
O presente trabalho apresentou um estudo de caso acerca das percepções de futuros
professores de Matemática a partir da utilização do software Geogebra no
desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem para a abordagem da Estatística. A partir
dos relatos apresentados, constatou-se que predominou entre os estudantes a satisfação
em relação à utilização do Geogebra no desenvolvimento dos Projetos de
Aprendizagem, pois o software possibilitou a análise gráfica de forma mais atrativa e
contribuiu na aprendizagem. Apenas um estudante indicou a preferência pela análise
“tradicional” ao invés do recurso tecnológico, o que demonstra a relevância do
professor diversificar as metodologias para abarcar as particularidades da turma/alunos.
Ressalta-se também, a importância da estratégia pedagógica de Projetos de
Aprendizagem, pois esta possibilitou aos licenciandos vivenciarem uma pesquisa a
partir de uma temática do seu interesse. Além disso, o Geogebra permitiu aos
licenciandos perceberem as potencialidades deste software no ensino de Estatística, o
que se espera refletir na prática pedagógica destes futuros professores de Matemática.
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Resumo. Este artigo apresenta o Ambiente Virtual de Aprendizagem
Experimental (AVAE) utilizado em uma disciplina do Curso de Licenciatura em
Computação para potencializar a construção de conhecimentos na área. O
ambiente possibilitou que os estudantes atuassem como professores
responsáveis por turmas virtuais e, concomitantemente, como estudantes das
turmas dos colegas. Os estudantes desenvolveram atividades virtuais práticas
para cada turma criada no AVAE. Foram escolhidas atividades de duas turmas
para serem relatadas neste artigo, nas quais são descritas as experiências e
lições aprendidas durante a disciplina.
Palavras-chave: algoritmos e programação, ambiente virtual de aprendizagem
experimental.
Abstract. This paper presents the Experimental Learning Virtual Environment
(AVAE, in Portuguese) used in a discipline of Computer Science – Teaching
degree to enhance the construction of knowledge in the area. The environment
made it possible for students to act as teachers responsible for virtual classes
and, concurrently, as students in their classmates. The students developed
practical virtual activities for each class created in the AVAE. Activities of two
classes were chosen to be reported in this paper, describing the experiences and
lessons learned during the discipline.
Keywords: algorithms and programming, experimental virtual learning
environment.

1. Introdução
Um problema recorrente em disciplinas de programação está relacionado às dificuldades
de aprendizagem dos algoritmos. Os estudantes, seguidamente, desejam antecipar a
programação antes de fundamentar os conhecimentos em algoritmos. No Curso de
Licenciatura em Computação da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) é ofertada
uma disciplina que conecta as duas temáticas, denominada Algoritmos e Programação
Aplicada, entretanto, observa-se que muitos estudantes têm dificuldades para a abstração
de problemas relacionados aos algoritmos e como solucioná-los antes de começar a
programar. Para mitigar este problema, organizou-se um Ambiente Virtual de
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Aprendizagem Experimental (AVAE), executado sobre a plataforma Moodle1 (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment). O AVAE foi disponibilizado aos
estudantes da disciplina, organizados em seis turmas e mantido com materiais criados
pelos próprios estudantes. Como estes estavam acostumados apenas com o papel de
aluno, foi significativo observar a mudança para o papel de professor. Os estudantes
puderam constatar as diferenças e observar as responsabilidades do professor, já que a
criação e disponibilização dos materiais ficou a encargo dos mesmos.
A partir desse contexto, esse artigo descreve os detalhes da metodologia de
trabalho utilizada na disciplina de Algoritmos e Programação Aplicada, apresentando
dois estudos de caso. A metodologia empregada utilizou, como estratégia didática, a
criação de materiais didáticos teóricos, exercícios e gabaritos. Essa metodologia
oportunizou aos estudantes serem responsáveis pela organização das salas virtuais junto
ao AVAE, fomentando a criatividade para a construção de materiais relacionados
conforme dúvidas e questionamentos dos próprios estudantes, que surgiram ao decorrer
da disciplina.
O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são apresentados os
principais conceitos de ambientes virtuais de aprendizagem. A Seção 3 descreve a
proposta do ambiente experimental (AVAE), explicando a metodologia empregada e os
estudos de casos com turmas reais. A Seção 4 apresenta discussões e lições aprendidas.
O trabalho é finalizado na Seção 5 que descreve as propostas futuras.

2. Ambientes Virtuais de Aprendizagem: conceito e concepção
Um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) consiste em um conjunto de ferramentas
tecnológicas, disponíveis na Internet, utilizadas para mediar o processo de ensinoaprendizagem a distância. É projetado para promover a interação entre professores,
estudantes e outros participantes em processos colaborativos que envolvam ensino e
aprendizagem, através da Internet. Dessa forma, o AVA possibilita a
criação/desenvolvimento de uma sala virtual que proporciona uma interação entre
estudantes e professores de determinada disciplina ou curso a distância ou apoio a uma
disciplina presencial (Santos, 2006).
Através da utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o
processo de ensino-aprendizagem pode se tornar mais ativo e dinâmico. Além do
estudante ter acesso à materiais complementares e outras ferramentas, pode interagir com
colegas e professores, compartilhando experiências referentes aos conteúdos. Conforme
Moraes (2002, p. 203): “Em qualquer situação de aprendizagem, a interação entre os
participantes é de extrema importância. É por meio das interações que se torna possível a
troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a cooperação”.
Entre as vantagens proporcionadas pela utilização de um AVA está a possibilidade
de conceder uma atenção individual a cada estudante. Estes estudantes podem controlar
seu próprio ritmo de aprendizagem, além de ter a disposição, a qualquer momento, um
amplo acervo de materiais para estudo, que podem ser apresentados de forma criativa,
atrativa e integrada no incentivo à aprendizagem.
1

Outras informações sobre a plataforma Moodle e seus usos podem ser obtidas em http://moodle.org.
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O processo de elaboração de material didático para um curso a distância
diferencia-se do processo de elaboração de material didático para a educação presencial,
pois demanda maiores esforços de concepção e produção (Santos, 1999). Na educação
presencial o material didático é um recurso de apoio à ação do professor, podendo,
inclusive, ser suprimido quando necessário (Santos, 1999, p. 11), enquanto que na
educação a distância assume o papel de maior envergadura e de maior flexibilidade, à
medida que, distanciados da presença física do emissor de mensagens pedagógicas, os
estudantes têm nos recursos mediadores o principal, senão o único, elemento instigador
de interações com os conteúdos veiculados.
As funcionalidades dos ambientes virtuais de aprendizagem podem ser
organizadas em quatro grupos de ferramentas: de Coordenação, Comunicação, Produção
ou Cooperação de estudantes e Administração. As ferramentas de coordenação servem
de suporte para organização de um curso, geralmente utilizada pelo professor na
disponibilização de informações e recursos aos estudantes. As ferramentas de
Comunicação têm o objetivo de incentivar a colaboração e interação entre os
participantes. As ferramentas de Produção ou Cooperação de estudantes oferece o espaço
para realização das atividades propostas, tanto individuais quanto em grupos. Já as
ferramentas de Administração oferecem recursos de gerenciamento do curso, de
estudantes e de apoio ao professor (Gonzales, 2005).
Existem diversos AVAs para o ensino a distância ou para auxílio em aulas
presenciais que foram desenvolvidos com o enfoque pedagógico baseado na construção
contextualizada do conhecimento, ou seja, o aprendizado acontece através da
colaboração. Eles armazenam os conteúdos, os acessos e as interações ocorridas, e
permitem que o professor desenvolva o material para os estudantes de forma
independente e dinâmica. Entre as plataformas mais utilizadas estão: Moodle, TelEduc,
e-ProInfo e Tidia-Ae. Todas elas possibilitam o desenvolvimento de ambientes
colaborativos de aprendizagem com um vasto conjunto de ferramentas que servem para
dar apoio à cursos ou disciplinas presenciais, semipresenciais ou a distância.
Para o trabalho aqui relatado, a escolha de um Ambiente Virtual de Aprendizagem
foi essencial para a concretização da proposta. A decisão foi a utilização da versão 3.0 do
Moodle (estável), detalhado na Seção 3. As pesquisas relacionadas, apresentadas a seguir,
contribuíram para a decisão.
2.1 Pesquisas relacionadas
O uso de ambientes virtuais para o ensino pode ser empregado para facilitar a
compreensão de diferentes conteúdos. A proposta TRI-LEGAL de Venduoscolo et al.
(2010) descreve um ambiente imersivo para o ensino de objetos tridimensionais, aliados
com Realidade Virtual (RV). Este ambiente utiliza uma linguagem específica de RV para
uso em um navegador da Internet chamada VRML (Virtual Reality Modelling Language).
Este exemplo demonstra que os AVAs não estão restritos ao Moodle, podendo utilizar
diferentes tecnologias para atingir objetivos de aprendizagem e construir conhecimento.
Voltado especificamente para o ensino de programação de computadores, o
trabalho de Júnior e Rapkiewicz (2005) propõe uma listagem de ferramentas interessantes
para auxiliar na concepção de ambientes virtuais voltados para esta finalidade. Já Júnior
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et al. (2006) descreve um ambiente chamado AVEP, que mais se aproxima da proposta
descrita aqui, pois apresenta um ambiente completo para resolução de problemas
relacionados, unicamente, às deficiências enfrentadas por alunos de programação.
Em Ferreira e Reategui (2016) foi apresentado a proposta de arquitetura de uma
Comunidade de Prática para o ensino e a aprendizagem de algoritmos e programação,
aliada aos recursos de formação de grupos homogêneos, a recomendação de tutores e a
Modelagem Social Aberta do Estudante. Os resultados sugerem que, ao possibilitar ao
estudante com dificuldades de aprendizagem acompanhar e comparar o seu progresso
com o dos demais em uma Comunidade de Prática, estimulando sua interação com outros
participantes com diferentes níveis de conhecimento, possa auxiliá-lo a alcançar melhores
resultados.
O trabalho de Barin et al. (2013) apresenta um ambiente para o ensinoaprendizagem de Química, Física e Geografia, utilizando estratégias de pesquisa-ação
participativa para aumentar o engajamento dos alunos nas atividades de concepção e
proposição de materiais didáticos. Os autores destacam a relevância da autonomia para o
sucesso de tais ambientes de apoio. A utilização de um ambiente virtual para auxílio na
pós-graduação é descrita em Almeida (2007) e apresenta recursos pedagógicos para
realização de seminários virtuais entre os alunos, que atuavam como mediadores e
estudantes. Os autores relatam as principais ferramentas utilizadas e descrevem como
professores podem utilizar estas plataformas para o uso inteligente e crítico destas
tecnologias.
Lima e Loureiro (2016) realizaram uma pesquisa de caráter quantitativo, na qual,
analisaram a forma com que os licenciandos relacionam as tecnologias digitais com a
docência. Nesta pesquisa, participaram cento e quatro licenciandos, integrantes de
formação e de disciplina em Tecnodocência, entre os anos de 2013 e 2015, ofertadas pela
Universidade Federal do Ceará (UFC). Na pesquisa, observou-se que as escolhas dos
equipamentos e recursos digitais estão pautadas nas propostas com maior apelo
econômico e político. Além disso, os recursos audiovisuais mais citados foram os vídeos.
Os autores concluíram que os licenciandos apresentaram acomodação e tendência à
metodologia de transmissão de conteúdo, apenas atraindo de forma visual, porém, não
efetiva no processo de aprendizagem do aluno. Os resultados dessa pesquisa mostraram
que se faz necessário repensar o processo formativo dos licenciandos da UFC, no sentido
de acrescentar novas discussões teóricas e práticas sobre a integração entre tecnologias
digitais e docência nos currículos das Licenciaturas.

3. AVAE: Ambiente Virtual de Aprendizagem Experimental
O AVAE foi estruturado com o propósito de oportunizar aos estudantes da Licenciatura
em Computação a experiência de organizar uma sala de aula virtual e vivenciar os
desafios enfrentados por um professor durante a produção de materiais didáticos e na
organização de um AVA. Escolheu-se a disciplina de Algoritmos e Programação
Aplicada para compor o AVAE. A disciplina integra o terceiro semestre da matriz
curricular do curso. A escolha ocorreu devido à disciplina dispor de conteúdos teóricos e
práticos básicos para as futuras disciplinas da área da Computação.
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Utilizou-se a versão 3.0 da plataforma Moodle para a organização do AVA. O
Moodle é um ambiente virtual de suporte ao ensino à distância, amplamente utilizado por
diversas instituições de ensino (Dougiamas e Taylor, 2003). O professor responsável pela
disciplina tornou-se responsável pela administração do AVAE, com permissões para
incluir estudantes e associar diferentes papéis.
3.1 Metodologia empregada no AVAE
A disciplina Algoritmos e Programação Aplicada é composta de sessenta horas/aula
presenciais. O AVAE complementou estudos, oportunizando a ampliação da relação entre
professor-aluno, para além da sala de aula. Junto ao AVAE, o professor regente da
disciplina definiu um enunciado de atividade, que vigorou para os seis grupos, durante as
cinco semanas finais do semestre letivo. A partir do enunciado, os estudantes
desenvolveram materiais didáticos para auxiliar os próprios colegas da disciplina no
entendimento de algoritmos e programação. Para o desenvolvimento do trabalho, os
estudantes foram organizados em seis grupos. O professor criou os grupos no AVAE e os
liberou permissões administrativas.
O material didático poderia ser desenvolvido através de apostilas, listas de
exercícios (de nível fácil, médio e difícil), gabaritos, perguntas e respostas (quizzes) e
atividades que despertassem a satisfação pelo ato de programar e resolver problemas.
Cada turma teve a incumbência de utilizar, pelo menos, uma funcionalidade do AVAE.
Estas funcionalidades deveriam ser escolhidas pelos próprios estudantes no contexto de
suas abordagens pedagógicas, as quais poderiam ser fóruns, perguntas e respostas ou
entrega de atividades. A Figura 1 apresenta as turmas organizadas no AVAE.

Figura 1. Distribuição das turmas no AVAE
Fonte: Autores, 2017

A seguir são apresentados os ambientes virtuais organizados por duas turmas.
3.1.1 Organização do AVAE - Turma A
A Turma A optou pelo desenvolvimento de apresentações no formato PDF, com conceitos
e exercícios, gabaritos, quiz avaliativo e atividade dinâmica simulando uma Maratona de
Programação. Todos estes materiais foram organizados no AVAE disponibilizado ao
grupo.

316

XXV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias da Educação

Para cada tópico do ambiente virtual, foram desenvolvidos três exercícios com
diferentes níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil). O gabarito de cada exercício foi
disponibilizado através de pastas no respectivo módulo do AVAE. O gabarito foi enviado,
posteriormente, com a resolução dos exercícios em linguagem de programação C e em
pseudocódigo. Os materiais didáticos foram desenvolvidos para apoiar o aprendizado de
conceitos como estruturas de seleção, estruturas de repetição, estruturas combinadas de
seleção e repetição, tipos de dados e vetores.
O trabalho desenvolvido pelo grupo foi apresentado no seminário da disciplina de
Algoritmos e Programação Aplicada. Na apresentação, após explicar a organização do
AVAE, o grupo instigou os estudantes da turma para um desafio de programação. O grupo
apresentou o enunciado do desafio, que consistia em resolver um algoritmo no menor
tempo possível. Para realizar o desafio, a turma foi dividida em trios. Cada trio recebeu,
através de sorteio, o enunciado de uma questão presente no AVAE da Turma A. A cada
dois minutos, os membros dos grupos revezavam-se, tendo que dar sequência ao código
desenvolvido pelos outros membros do grupo até o momento.

Figura 2. Organização do AVA da Turma A
Fonte: Autores, 2017

3.1.2 Organização do AVAE - Turma B
A Turma B ficou responsável pelo desenvolvimento de apostila, com conceitos e
exercícios, gabaritos, quizzes e atividade desplugada para auxílio no ensino de algoritmos
e programação.
A apostila possui os conceitos explicados de forma clara, com exercícios que
facilitam a compreensão do conteúdo. As atividades são referentes às maiores
dificuldades enfrentadas pelos estudantes de Licenciatura em Computação. Essas
dificuldades são vivenciadas no início do curso, no entendimento de conceitos básicos,
como tipos de dados, conversão entre tipos e precisão, estruturas de seleção, estruturas de
repetição, estruturas combinadas de seleção e repetição, vetores, modularização e
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matrizes. Todos estes conceitos foram abordados em apostila, juntamente com exercícios
de nível fácil, médio e difícil.
A apostila serviu de apoio para a sala virtual organizada pela Turma B. Além da
apostila, a sala virtual conteve nove tópicos, com slides apresentando conceitos,
exercícios, gabaritos e quizzes avaliativos ao final de cada aula. Os quizzes foram
desenvolvidos através da ferramenta de quiz do Moodle, uma vez que se solicitou aos
estudantes explorar as ferramentas do ambiente virtual.
O trabalho desenvolvido pelo grupo foi apresentado no seminário da disciplina de
Algoritmos e Programação Aplicada. Na apresentação, além do grupo explicar
detalhadamente o desenvolvimento do trabalho, oportunizou a experiência de uma
atividade de Computação Desplugada. A Computação Desplugada objetiva o ensino de
fundamentos de Computação sem o uso dos computadores. A Figura 3 apresenta a tela
principal construída pelos integrantes da Turma B.

Figura 3. Organização do AVA da Turma B
Fonte: Autores, 2017

A atividade ‘desplugada’ consistiu em utilizar o Tangram, um quebra-cabeça
Chinês constituído por sete peças. A turma foi organizada em duplas. Um aluno da dupla
foi designado a ser o aluno ‘programador’ e o outro aluno, designado a ser o
‘computador’. O aluno ‘computador’ ficou responsável por receber instruções do aluno
‘programador’. As instruções dadas pelo aluno ‘programador’ deveriam ser claras o
suficiente para que o aluno ‘computador’ pudesse montar as figuras indicadas utilizando
as peças do Tangram. Dessa forma, a atividade facilitou o entendimento de algoritmos,
que devem ser sempre escritos de forma clara para que o computador possa executá-lo de
maneira correta.

4. Discussão dos resultados da experiência no AVAE
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são recursos que potencializam a
transposição de barreiras físicas. De acordo com Almeida (2003), ambientes virtuais de
aprendizagem são sistemas computacionais disponíveis na Internet que permitem integrar
diferentes mídias, linguagens e recursos, apresentar informações, desenvolver interações,
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produzir e socializar produções, independentemente do tempo e do espaço de cada
participante.
Ao exemplo do AVAE, a aula presencial da disciplina de Algoritmos e
Programação Aplicada foi estendida para além da carga horária convencional. Diferentes
experiências foram praticadas pelos estudantes da disciplina, tanto em relação ao
conteúdo como em relação à construção de turmas em ambiente virtuais.
Os estudantes avaliam a experiência como extremamente proveitosa para o
aprendizado de algoritmos e da docência em um ambiente virtual de aprendizagem.
Consideraram a coordenação das turmas virtuais uma experiência altamente
ressignificadora da prática docente. Tiveram a possibilidade de exercer os principais
aspectos da docência, o planejamento de aulas, a apresentação de conceitos e a avaliação
do processo de aprendizagem dos colegas.
A participação dos estudantes nas turmas do AVAE foi analisada pela quantidade
de acessos e contribuição nas ferramentas de comunicação, entre outras, disponíveis a
cada turma, sendo que 76% dos acadêmicos participaram ativamente no AVAE. Alguns
estudantes não apresentaram motivação com a proposta, sendo estes os que mais
necessitavam de auxílio para a compreensão dos conteúdos. Cabe ressaltar que alguns
destes alunos eram repetentes em programação e possuíam muitas dificuldades para
entender os conceitos. Neste sentido, ações mais específicas deveriam ter sido
consideradas para envolver estes alunos e aumentar seu engajamento em atividades
essenciais para a compreensão dos conteúdos.

5. Conclusão e propostas futuras
Este trabalho apresentou o AVAE - Ambiente Virtual de Aprendizagem Experimental,
desenvolvido em uma disciplina de ensino de Algoritmos e Programação do curso de
Licenciatura em Computação da UNISC. O projeto foi considerado um sucesso devido
ao aumento do engajamento dos estudantes em sala de aula, uma vez que, conquistaram
o status de ‘professor’. Isso os motivou na busca de materiais e objetos pedagógicos que
proporcionam maior entendimento de algoritmos e programação. Utilizou-se a plataforma
do Moodle, um sistema que já é de conhecimento tanto dos professores quanto dos
estudantes, o que facilitou a coordenação dos materiais e ferramentas de comunicação
pelos envolvidos.
O AVAE continuará sendo analisado e, neste sentido, as ações futuras buscarão
promover o ambiente nas próximas edições das disciplinas de Algoritmos e Programação
Aplicada. Será desenvolvido um plano de avaliação para investigar sua influência na
aprendizagem final dos alunos. Deseja-se descobrir se o uso do ambiente foi ou não
importante em quesitos de entendimento dos conteúdos propostos e pelas experiências
adquiridas pelos alunos em papéis de professores e tutores com responsabilidade
aumentada. Ainda, como trabalho futuro, pretende-se selecionar os melhores exercícios e
gabaritos e utilizá-los com outros estudantes nos próximos semestres. Outra ideia a ser
concretizada é o desenvolvimento de um banco de questões com respostas comentadas
para auxiliar estudantes em dificuldades relacionadas ao estudo de algoritmos e
programação.
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Abstract. This study analyzes the research carried out on the influence of
learning objects developed in multidimensional visualization (MV), in the
teaching and learning processes of spatial geometry. The research was applied
in a high school students group during an information technology seminar,
geometric solids were developed in a workshop about MV. For the
development of composite solids, the Analysis, Design, Development,
Implementation and Evaluation (ADDIE) model of instructional design and a
semi-structured questionnaire were used. At the end, it was verified the
interactivity of the students with the solid and, consequently, the efficacy of MV
for spatial geometry learning.
Keywords: Learning objects, multidimensional visualization, spatial geometry.

Resumo. Este estudo analisa a pesquisa realizada sobre a influência de objetos
de aprendizagem desenvolvidos em realidade aumentada (RA) nos processos
de ensino e aprendizagem de geometria espacial. A pesquisa foi aplicada em
um grupo de alunos do ensino médio, durante um seminário de tecnologia da
informação, onde foram desenvolvidos sólidos geométricos em uma oficina
sobre RA. Para desenvolvimento dos sólidos compostos utilizou-se o modelo
Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação (ADDIE) de
design instrucional e um questionário semiestruturado. Ao final, constatou-se a
interatividade dos alunos com os sólidos e, consequentemente a eficácea da RA
para o aprendizado de geometria espacial.
Palavras chave: Objetos de aprendizagem, realidade aumentada, geometria
especial.
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1. Introdução
A educação pode ser tratada como um processo de descoberta, de observação, de
exploração e de construção do conhecimento. A educação matemática vem ao longo do
tempo tentando apropriar-se destes conceitos porém, este processo construtivo pode não
atingir sua plenitude em função de formas determinadas ao longo do tempo. Conforme
Hofer (1981), o ensino de geometria espacial apresenta deficiências pois, os alunos
demonstram dificuldades principalmente na visualização porque habitualmente os
professores ensinam este conteúdo usando apenas quadro e giz, ou seja, representações
planas são utilizadas para representar sólidos tridimensionais. Esta dificuldade pode
comprometer o processo educativo porque ao não visualizar corretamente o sólido
geométrico a observação do sólido estará comprometida o que implicará nos demais
processos.
Procurando-se melhorar o processo de observação de sólidos geométricos
aplicou-se neste trabalho a RA como ferramenta complementar na construção destes
sólidos, no sentido de auxiliar os alunos na visualização e interação com os objetos de
aprendizagem por eles desenvolvidos. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo
verificar como a RA pode auxiliar na visualização e interação por parte dos alunos no
desenvolvimento de objetos de aprendizagem com o conteúdo de geometria espacial.
Observou-se que, através de sólidos geométricos desenvolvidos em realidade
aumentada, o educador tem melhores condições de demonstrar situações que são
difíceis de serem vistas em duas dimensões. O aluno, por meio disto, sente-se motivado
com a possibilidade de compreender, mais facilmente, o assunto apresentado pelo
professor. Assim, a Realidade Aumentada tornou-se um grande incentivo ao bom
desempenho educacional, pois a forma em que os sólidos são apresentados possibilita
ao usuário uma melhor compreensão do assunto estudado, entretanto a utilização dos
sólidos tridimensionais reflete ao aluno uma melhor visão de funcionamento do tema
abordado.
Para o planejamento e desenvolvimento dos sólidos utilizou-se o modelo ADDIE
(Analysis, Design, Development, Implementation e Evaluation) de design instrucional.
Os sólidos geométricos foram desenvolvidos com o software de animação
Autodesk 3ds Max e, posteriormente renderizados em RA através do software
Aumentaty Author.
Este artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 1 apresentou a
introdução; a seção 2 aborda trabalhos relacionados à geometria espacial em RA; a
seção 3 apresenta os conceitos de RA; a seção 4 apresenta o conceúdo relative aos
mapas conceituais; a seção 5 apresenta o Modelo ADDIE de design instructional; a
seção 6 apresenta a metodologia e desenvolvimento, descrevendo técnicas e métodos
utilizados; a seção 7 apresenta a análise dos resultados juntamente com as técnicas
utilizadas e, por fim, na seção 8 são discutidas algumas considerações finais sobre o
trabalho realizado.

2. Trabalhos Relacionados
Existem trabalhos que mostram a realidade aumentada presente nos processos de ensino
e aprendizagem não só de geometria espacial, mas também em outras áreas do
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conhecimento. Neste caso, existem alguns trabalhos usando a realidade aumentada
voltada para o ensino e aprendizagem.
A RA tem sido utilizada em várias áreas do conhecimento como ferramenta para
auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, na matemática e física
conforme Forte e Kirner (2009).
Oliveira e Kirner (2010), em seu relatório técnico, “Explorando a geometria
espacial em ambientes de realidade virtual e realidade aumentada com o uso da
ferramenta RA-Educacional”, trataram de um tutorial onde apresenta-se a realidade
virtual e realidade aumentada como ferramentas de apoio para a geração de sólidos
virtuais. A RA-Educacional é manipulada e visualizada usando navegador Internet
Explorer e através do software ARToolKit. Tal software faz uso da realidade virtual
(RV) e realidade aumentada (RA) e tem como objetivo demonstrar a potencialidade da
Realidade Aumentada no ensino e aprendizado de geometria espacial.
Nunes, Mühlbeier e Costa (2014) apresentam a aplicação de um objeto de
aprendizagem desenvolvido em realidade aumentada, com o apoio pedagógico de um
modelo de design instrucional (ADDIE).

3. Realidade Aumentada
Realidade virtual (RV) e realidade aumentada são duas áreas relacionadas com as novas
gerações de interface do usuário, que facilitam e potencializam as interações do usuário
com as aplicações (KIRNER e SISCOUTTO, 2007). A RA origina-se da RV, pois,
possuem aspectos importantes em comum, tais como: interatividade (importante para os
processos de ensino e aprendizagem), gráficos em 3D e visualização de imagens em
equipamentos computacionais. Azuma (1997) conceitua realidade aumentada da
seguinte forma:
Realidade aumentada (RA) é uma variação de ambientes virtuais (AV), ou
realidade virtual, como é comumente chamada. Tecnologias de AV imergem
completamente o usuário em um ambiente sintético. Enquanto imerso, o
usuário não pode ver o mundo real ao seu redor. Em contraste, a RA permite
ao usuário ver o mundo real com objetos virtuais sobrepostos ou compostos.
Portanto, RA suplementa a realidade, ao invés de substituí-la por completo
(AZUMA, 1997, p.2).

A realidade virtual favorece a formação de um ambiente artificial, no qual é
possível interagir com este universo tridimensional. Pode-se assim dizer que, a RV deve
ser vista como outra realidade e nela o usuário estará dentro da interface. Já com a RA,
ao invés de entrarmos em um mundo tridimensional, é o 3D que entra no nosso mundo
(BILLINGHURST, 1999; BENFORD, 1998; KIRNER, 2004).

A visualização de um sólido geométrico de um grande número de lados é difícil
por parte do aluno. Facilitando os processos de ensino e aprendizagem a RA traz a
vantagem de que um sólido com qualquer número de lados pode ser visualizado em
tempo real e em três dimensões de forma rápida. Sendo assim, o uso da Realidade
Aumentada possibilita criar elementos para a utilização em várias áreas de pesquisa e
estudo (KIRNER, 2004).
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4. Mapas Conceituais
O mapa conceitual, instrumento facilitador na aprendizagem significativa, é um recurso
utilizável de variadas formas no contexto escolar: estratégia de ensino e aprendizagem;
organizador curricular, disciplinar ou temático; instrumento avaliativo. Os mapas
conceituais, desenvolvidos por Joseph Novak, são uma ferramenta para organizar e
representar conhecimento. Eles são utilizados como uma linguagem para descrição e
comunicação de conceitos e seus relacionamentos, e foram originalmente desenvolvidos
para o suporte à aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1968). Possui diversas
utilidades práticas, destacando-se a avaliação de um conhecimento adquirido pelo aluno.
Assim, a utilização de um mapa conceitual como um método avaliativo, trata-se
de uma técnica qualitativa, que busca observar como o aluno estrutura, organiza,
hierarquiza, integra e relaciona conceitos de certa unidade de estudo, procurando obter
evidências de aprendizagem significativa. Segundo Sakaguti (2004), os mapas
conceituais são considerados como uma ferramenta auxiliar nos processos de ensino e
aprendizagem, mas os professores não devem tê-la como único instrumento de ensino.

5. Modelo ADDIE
Entre os modelos de design instrucional, destaca-se um dos modelos utilizado com mais
frequência (BROWM e GREEN, 2011): o modelo ADDIE. Este modelo incorpora as
teorias herdadas do DI com o objetivo de sistematizar as etapas, baseado nos dados de
entrada, saída e o processo, que ocorrem durante o aprendizado (Jonassen, Tessmer e
Hannum, 1999). De acordo com Filatro (2008), o design instrucional é estruturado em
um sistema de planejamento do ensino e aprendizagem em estágios distintos. Esta
divisão é em fases e também conhecida como modelo ADDIE (Análise, Desenho,
Desenvolvimento, Implementação e Avaliação).
O modelo inicia-se pela fase de análise, onde esclarece-se o problema
instrucional, identifica-se o perfil do público-alvo da matéria e é estabelecido as metas e
objetivos instrucionais. Constitui-se em entender quais são as necessidades do público,
onde obteve-se como resultado disto, as dificuldades em geometria espacial. Na fase de
desenho, têm-se os objetivos de aprendizagem, instrumentos de avaliação, exercícios,
conteúdo, analisa-se o assunto e planeja-se a oficina. A fase de desenvolvimento
compreende a produção e a adaptação de recursos e materiais digitais. De acordo com
os dados obtidos nas fases anteriores, nesta etapa inicia-se o desenvolvimento das
ferramentas de trabalho, materiais de apoio utilizados como auxílio no aprendizado. A
fase de implementação é onde o processo gera resultados e discussões. Nesta fase
aplica-se a proposta de design através de uma oficina com a finalidade de avaliar se a
realidade aumentada pode oferecer contribuições ao ensino e aprendizagem de
geometria espacial, e por fim, a fase de avaliação, onde obtêm-se considerações sobre a
efetividade da solução proposta. Para isto, aplicou-se um questionário semiestruturado
aos alunos para coletar dados e avaliar os resultados após a oficina.

6. Metodologia
Procurando validar o modelo ADDIE de design instrucional aplicado aos sólidos
geométricos desenvolvidos em realidade aumentada, fez-se uma aplicação com a
participação de alunos, do primeiro, segundo e do terceiro anos, de curso técnico em
informática integrado ao ensino médio, que possuem conhecimentos prévios sobre o
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conteúdo de geometria espacial. Esta aplicação aconteceu durante uma oficina em um
Seminário de Tecnologia da Informação. Foi usada a ferramenta Autodesk 3ds Max para
desenvolver sólidos geométricos compostos. Após, foram renderizados e visualizados
em realidade aumentada por meio do software Aumentaty Author.
Também utilizou-se o software Autodesk 3ds Max versão 2013, como apresenta
a Figura 1. Segundo Barata e Santos (2013), o 3ds Max, possibilita uma criação fácil e
muito intuitiva de modelos 3D completos, a obtenção de imagens foto realistas, criação
de animações de elevada qualidade e a renderização.

Figura 1. Software Autodesk 3ds Max versão 2013

Para visualizar os objetos 3D criados em Realidade Aumentada, utilizou-se a
ferramenta livre Aumentaty Author, software espanhol criado pela LabHuman
(Universidade Politécnica de Valência - UPV), voltado para a criação de realidade
aumentada, com foco maior na educação.

Figura 2. Aluno desenvolvendo sólidos geométricos compostos com o
aplicativo 3ds Max.

Para a realização da aplicação, foi utilizado webcam e notebook. Foi utilizado
também um projetor multimídia com telão, para ensinar o passo-a-passo da ferramenta
usada.

7. Análise dos Resultados
Os dados para a análise foram coletados através de um questionários composto por
perguntas semmiestruturadas. Durante a análise foram comparados os mapas
conceituais de cada aluno com o mapa padrão. Segundo Faria (1995):
[...] os investigadores utilizaram mapas conceituais idealizados,
elaborados por especialistas e assuntos específicos, comparando-
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os com os mapas elaborados pelos alunos em vários momentos
do processo de aprendizagem escolar (FARIA, 1995, p.2).
O mapa conceitual padrão serviu de base para a avaliação dos questionários.
Pode-se com esta análise, verificar exatamente quais links cognitivos foram alcançados
pelo aluno. Nunes (2006) estabelece que link cognitivo seja a relação existente entre os
subsunçores de um mapa conceitual com potencial suficiente para inferir diretamente na
estrutura cognitiva do indivíduo. O mapa conceitual padrão, mostra o conteúdo
programático e estabelece os links cognitivos que foram avaliados como conhecimentos
prévios, durante os processos de ensino e aprendizagem da disciplina.

Figura 3. Mapa conceitual padrão

No mapa conceitual padrão aparecem os links entre os conceitos. No link 1 estão
interligados o conceito de ensino de geometria espacial com a visualização dos sólidos
geométricos; no link 2, interliga-se a visualização dos sólidos geométricos com a
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC e o modelo ADDIE; o
link 3 interliga-se as TIC e modelo ADDIE com a utilização do software 3ds Max; no
link 4 está interligado o software 3ds Max com a criação de sólidos compostos; e por
fim o link 5 interliga sólidos compostos apresentados em realidade aumentada.
Foram analisados individualmente os mapas conceituais dos dezesseis alunos, a
análise baseou-se nas respostas de cada questionário, na figura 4, observam-se as
classificações estabelecidas como “Simples”, “Média” ou “Forte” para cada link. Na
URL:
https://files.acrobat.com/a/preview/faa4594b-6e5f-434b-b7e0-41886e4344b2,
encontram-se os mapas e as respostas do questionário de cada um dos alunos.
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Média

Forte

Média

Média

Forte

Figura 4. Mapa conceitual do Aluno 1.

Classificou-se como: “Simples” o link onde o aluno não articulou de forma
convincente seus conceitos; “Média” onde os conceitos foram articulados, porém sem
um bom grau de aprofundamento e “Forte” os conceitos articulados de forma adequada.
Na Tabela 1 apresentam-se os links com suas respectivas perguntas.
Tabela 1. Links e suas respectivas perguntas.

Link

Perguntas

1

7, 8 e 9

2

10

3

1, 2 e 3

4

4, 5 e 6

5

8

As perguntas estão dispostas nos Links de acordo com o conceito do mapa
conceitual. Apresenta-se a tabela 2 com a classificação dos links de cada aluno. Para
melhor compreensão cita-se como exemplo a análise feita com as respostas do aluno 1:
o link 1 aparece com cassificação “Média”, porque a resposta da pergunta 7 foi avaliada
como “Forte”, a 8 como “Simples” e a 9 como “Forte”; o link 2 aparece com
classificação “Forte”, porque a resposta da pergunta 10 foi avaliada como “Forte”; o
link 3 aparece com classificação “Média”, porque a resposta da pergunta 1 foi avaliada
como “Simples”, a 2 como “Simples” e a 3 como “Forte”; o link 4 aparece com
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classificação “Média”, porque a resposta da pergunta 4 foi avaliada como “Forte”, a 5
como “Forte” e a 6 como “Simples”; o link 5 aparece com classificação “Forte”, porque
a resposta da pergunta 8 foi avaliada como “Forte”, e assim com os demais alunos.
Tabela 2. Classificação dos links cognitivos de cada aluno.
ALUNO

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

LINK 5

Aluno 1

Média

Forte

Média

Média

Forte

Aluno 2

Forte

Forte

Média

Média

Simples

Aluno 3

Forte

Forte

Média

Média

Forte

Aluno 4

Forte

Forte

Média

Média

Média

Aluno 5

Simples

Simples

Simples

Média

Forte

Aluno 6

Forte

Forte

Média

Média

Simples

Aluno 7

Forte

Forte

Média

Média

Forte

Aluno 8

Forte

Forte

Forte

Média

Forte

Aluno 9

Média

Forte

Média

Média

Forte

Aluno 10

Forte

Forte

Média

Média

Média

Aluno 11

Média

Simples

Média

Média

Forte

Aluno 12

Forte

Simples

Forte

Forte

Forte

Aluno 13

Forte

Simples

Média

Forte

Forte

Aluno 14

Forte

Forte

Média

Forte

Forte

Aluno 15

Média

Forte

Média

Média

Forte

Aluno 16

Média

Simples

Média

Simples

Forte

O quadro 1, apresenta a interpretação dos links, onde levou-se em consideração a
associação entre seus conceitos.
Quadro 1. Interpretação dos Links
LINK

CONCEITO

LINK 1

O ensino de Geometria Espacial necessita de visualização dos sólidos geométricos.

LINK 2

Consegue-se visualizar os sólidos geométricos utilizando-se as Tecnologias de
Informação e comunicação – TIC com o suporte do modelo ADDIE.

LINK 3

O modelo ADDIE é utilizado para orientar a construção dos sólidos geométricos
através das Tecnologias de Informação e Comunicação, como o Autodesk 3ds Max.

LINK 4

Os sólidos compostos podem ser desenvolvidos com o software 3ds Max;

LINK 5

Os sólidos compostos podem ser apresentados em Realidade Aumentada.

Na interpretação dos links de cada aluno considerou-se apenas a classificação
“Forte”, pois, reflete o melhor entendimento do aluno sobre o link. Como exemplo, citase o aluno 1 que teve melhor entendimento sobre o link 2, onde conseguiu visualizar os
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sólidos geométricos utilizando as TIC com o suporte do modelo ADDIE e também sobre
o link 5, em que os sólidos compostos foram representados em RA. O Aluno 2 teve
classificação “Forte” no link 1, onde aprova que o ensino de geometria espacial
necessita de visualização dos sólidos geométricos e também no link 2 onde conseguiu
visualizar os sólidos geométricos utilizando as TIC com o suporte do modelo ADDIE. E
assim foram avaliados os links cognitivos de todos os 16 alunos.
Ao observar-se a tabela 2, pode-se verificar que os Links 1, 2 e 5 apresentaram a
maior quantidade de classificações “Forte”, o que indica através de suas interpretações
que a visualização é um elemento importante para os processos de ensino e
aprendizagem com a utilização de TIC na construção de sólidos geométricos em RA.
Através destas avaliações, constata-se que o objetivo deste trabalho de utilizar RA como
ferramenta para visualização e interação nos processos de ensino e aprendizagem do
conteúdo geometria espacial foi alcançado. Também pode-se inferir que o modelo
ADDIE foi efetivo para o planejamento e desenvolvimento dos sólidos geométricos
porque estes proporcionaram boa visualização e interação.
8. Considerações finais
A representação em realidade aumentada proposta visou proporcionar aos alunos uma
forma de interação e visualização tridimensional dos sólidos geométricos. Com esta
aplicação e de acordo com o questionário respondido, eles conseguiram visualizar os
sólidos desenvolvidos durante a oficina. Segundo as perguntas respondidas, os alunos
de forma geral acharam útil e prático utilizar as ferramentas. Também encontraram
benefícios pois obtiveram melhor compreensão do conteúdo de geometria espacial. Para
a maioria dos alunos questionados, o uso da realidade aumentada melhora a interação
entre aluno, professor e conteúdo tornando a aula mais atrativa e interessante.
Os alunos avaliaram bem a ferramenta Autodesk 3ds Max ao colocarem que,
mesmo sua interface sendo um pouco complicada ela atende as necessidades
encontradas por eles em aulas habituais, já que a ferramenta acaba com a necessidade
do aluno em imaginar como seria o objeto. Dessa maneira a intenção principal da
ferramenta que é a melhor visualização e interação do aluno nos processos de ensino e
aprendizagem dos sólidos geométricos foram alcançadas conforme avaliação dos
alunos. Os resultados obtidos demonstraram que a realidade aumentada pode influenciar
positivamente o aprendizado de geometria espacial.
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Abstract. This paper describes the development of an Assistive Educational
Platform and presents a pilot experiment with the participation of an autistic
child. This Platform is a technological artifact based conceptually in the
interweaving between Engineering, Computing and Education with the objective
of offering a mediation tool between the Educator and the Subject during a
pedagogical practice. As a result, we present an Electronic Puppet that was used
in a Pilot Case Study as a tool for mediation during the practice of children's
storytelling for children, including an autistic, from the earliest year of Early
Childhood Education.
Resumo. Este artigo descreve o desenvolvimento de uma Plataforma
Educacional Assistiva e apresenta um experimento piloto com a participação de
uma criança autista. Esta Plataforma é um artefato tecnológico baseado
conceitualmente no entrelaçamento entre a Engenharia, Computação e Educação
com o objetivo de oferecer uma ferramenta de mediação entre o Educador e o
Sujeito durante uma prática pedagógica. Como resultado, apresenta-se um
Fantoche Eletrônico que foi utilizado em um Estudo de Caso Piloto como
ferramenta de mediação durante a prática de contação de história infantil para
crianças, entre elas uma autista, do ano inicial da Educação Infantil.

1. Introdução
A construção da Plataforma Educacional Assistiva nasceu da necessidade de ampliação da
inclusão social nas escolas de ensino regular. Este tema tem sido debatido pela sociedade,
em nível de governos, entidades não-governamentais, pesquisadores, educadores, família, e
sociedade como um todo, em âmbito Mundial e Nacional [ONU 2013].
Em parte, o Governo tem contribuído por meio da Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva [Brasil 2008], Lei nº 9.394/96 de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 24, e mais recentemente a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência, que criam instrumentos legais de direitos e deveres do
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Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade para promoção de uma educação
de qualidade à pessoa com deficiência em todos os níveis e modalidade de ensino ao longo
de toda a vida [Brasil 2015].
Portanto, para contribuir como recurso de Informática na Educação para a prática
pedagógica inclusiva, utilizar-se-á bases conceituais da Educação, Engenharia e da
Computação como artefatos para ação mediadora para o ser social. Neste contexto, a
presente proposta tem a objetivo de desenvolver, à luz da Teoria Sócio-Histórica, uma
Plataforma Educacional Assistiva capaz de auxiliar a promoção de cenas de atenção
conjunta em crianças com comprometimento na fala ou com déficit de atenção e ou com
comprometimento na visão, entre outros espectros, síndromes ou características correlatas.
Sem o objetivo de demonstrar o uso para todos os casos possíveis alcançados por esta
plataforma, faz-se um recorte da aplicação com sujeito autista.

2. Educação Especial
Atualmente, podem-se destacar inúmeras tecnologias na forma física (equipamentos)
[Iserhardt 2017] e lógica (sistemas computacionais), ambas utilizadas para comunicação
(digital e/ou analógica) ou para disponibilizar dados e/ou informação de apoio ao ensino e
aprendizagem [Gianesini 2017].
Uma solução tecnológica, destaca-se [Passerino 2005], que investigou amplamente
o processo de interação social em sujeitos autistas em ambientes digitais de aprendizagem.
Entre seus resultados, a pesquisadora demonstrou que as crianças autistas tem interesse por
objetos e frases prontas, uso de Ambientes Virtuais promoveram a interação social, uso
estratégias mediadoras bem estruturadas e apontou que apoios visuais e sonoros também
trazem resultados positivos como ferramenta de mediação com esses sujeitos.Além desse,
os jogos educativos já mostraram bons resultados com crianças com TEA, como o aumento
da auto-estima, da vontade em escrever e mudanças positivas no comportamento, menos
agressivos e impacientes [PICONI 2003].
Recentemente, publicaram um estudo sobre as possibilidades do uso de jogos
digitais com crianças com TEA, no estudo de caso proposto, houve uma melhora entre 30 a
60% na atenção, na comunicação, nos movimentos inadequados, no contato ocular e no
número de verbalizações. Neste estudo foram utilizados jogos de Memória, Encaixe,
Puzzle (frutas, animais e forma) e Jogos do site PAPIM, para crianças menores se utilizou
atividades lúdicas e de raciocínio lógico de pequeno grau de dificuldade de [Dos Santos
Caminha et al. 2016].
Outra evolução tecnológica na área da Educação foi a utilização de robô na
educação. Para o desenvolvimento do robô exige conhecimento multidisciplinar porque
envolvem temas da elétrica, eletrônica, física, matemática, computação, da mecânica e
entre outras áreas. Quando se aplica o uso do robô como ferramenta pedagógica, esta nova
área denomina-se de Robótica Educacional, Robótica Pedagógica entre outras
denominações. Neste texto se utilizará apenas Robótica Educacional para denotar o uso do
robô no processo de ensino e aprendizagem [Guimarães 2015].

3. Tecnologia Assistiva na Educação
O uso da tecnologia na educação mostrou sua aplicabilidade como ferramenta de apoio na
transformação do ser humano, mais especificamente no processo de desenvolvimento
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intelectual do sujeito. A evolução tecnológica, tais como a amplificação da rede mundial de
computadores, a Internet, padronizações de sistemas de gerenciamento de hardware para
facilitar a operacionalização de acordo com a necessidade dos usuários, os sistemas
operacionais, e as multimodais interfaces, de acesso por meio de sensores naturais (voz e
tato) e artificiais (aproximação, iluminação, temperatura e outros) demonstram a
aproximação entre o homem e a máquina, em diferentes contextos, e mais especificamente
na educação traduzem para um viés de uma tecnologia de caráter também social [Vieira
Pinto 2005].
Seguindo esta premissa e alicerçado na perspectiva da Teoria Sócio-Histórica e no
contexto Cultural, observa-se que as bases tecnológicas não são apenas artefato ou técnica,
mais sim suporte da interação humana e da evolução sócio e cultural ao longo da história.
Nesta dialética, ambos, o sujeito e a tecnologia sofrem e provocam a evolução da técnica e
da cultura. Na inter-relação entre a técnica e a educação, de forma humanizada, traduz o
ensino em interações sociais mediadas pelas tecnologias para se buscar uma educação de
qualidade. O resultado é a apropriação cultural, construída historicamente e socialmente
durante as manifestações ativas entre os sujeitos participes desta nova realidade escolar
[Vigotski 2007].
Entretanto, essas tecnologias quando aplicadas na educação exigem estratégias
pedagógicas estruturadas (recursos tecnológico adequados), sistematizado (método de
planejamento e controle) e instrucional (conhecimentos, habilidades e atitudes).
Neste contexto, encontram-se a Tecnologia Assistiva (TA), que segundo [Bersch
2013], é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e
serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas
com deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão. Nesses casos,
a tecnologia tem proporcionado subsídios para suplementar, complementar ou construir
processos de comunicação e consequentemente de inclusão e exercer um papel
fundamental na viabilização de oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para
crianças autistas.

4. Plataforma Educacional Assistiva
O desenvolvimento da Plataforma Educacional Assistiva envolveu três eixos conceituais:
Engenharia, Computação e Educação. Para o projeto conceitual foi utilizado o método de
Design Centrado no Contexto de Uso – DCC [PASSERINO and Bez 2013]. Do ponto de
vista metodológico, as metodologias centradas no usuário não atendem satisfatoriamente o
desenvolvimento de software para sujeitos com TEA em uma perspectiva sócio-histórica.
Em linhas gerais o design considera os aspectos funcionais, o perfil sócio-histórico e o
contexto cultural em um único fenômeno sistêmico. Esses fenômenos serão caracterizados
nas interações sociais nos contextos culturais, tais como da escola, família e em sociedade
ao longo tempo histórico. Para esta proposta de tese as interações sociais se limitaram aos
ambientes dos sujeitos com TEA, tais como a sala de aula, a escola e a família [Bez 2014].
A seguir serão detalhados os três eixos conceituais envolvidos na construção da
Plataforma Educacional Assistiva e sua aplicação por meio de um Fantoche Eletrônico
como mostra a Figura 1.
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Figura 1. Eixos conceituais da Plataforma Educacional Assistiva

4.1. Projeto de Engenharia
A Plataforma Educacional Assistiva, no seu aspecto de Engenharia, pauta-se nos padrões
de sistemas computacionais de tempo real embarcado. Os tipos de aplicações dessa
característica, tempo real, variam em relação à complexidade e às necessidades de garantia
no atendimento dos requisitos temporais. Entre as características da aplicação embarcada
nesta Plataforma, são: sistemas dedicados, sistemas reativos, confiabilidade, restrições de
tempo real, tamanho do código, desempenho, baixo consumo de potência e energia, físicas
(tamanho e peso). Para lidar com essas restrições na construção de um sistema embarcado
foi utilizada linguagem de modelagem de alto nível de abstração. Sendo assim, o projeto de
um sistema embarcado parte de uma visão abstrata e ao longo do desenvolvimento são
feitos refinamentos até o produto finalizado. O projeto do sistema embarcado envolve
etapas com diferentes níveis de abstração, conforme o fluxo ilustrado na Figura 2.

Figura 2. Níveis de abstração para o processo de projeto de sistemas embarcados.
Fonte: [Guimarães 2013]

De acordo com este fluxo, as etapas de projeto compreendem: Análise de
Requisitos (definição dos requisitos do sistema), Especificação (detalhamento das
funcionalidades do sistema), Arquitetura do Sistema (detalhamento interno do sistema,
bem como os componentes que compõem o sistema), Projeto de Componentes (projetar os
componentes do sistema) e Integração do Sistema (integração dos componentes
desenvolvidos para o sistema e a validação dos mesmos)
Existem vários modelos de ciclo de vida, no projeto do dispositivo eletrônico são
utilizadas duas estratégias de desenvolvimento. A abordagem top-down, em que o projeto
inicia com uma visão mais abstrata e através de refinamentos sucessivos obtêm-se o
sistema propriamente dito e a abordagem bottom-up, o qual o projeto é iniciado com uma
descrição em nível de componentes e a partir destes componentes constrói-se o sistema
completo permitindo tomar decisões quanto ao custo dos componentes e qual será a melhor
arquitetura para o sistema. Sendo um misto das duas abordagens para que as decisões
críticas possam ser tomadas a tempo evitando o retrabalho.
Para uma melhor descrição da Plataforma Educacional Assistiva a Figura 3,
apresenta um diagrama da representação gráfica do processo e modelo do sistema. O
protótipo do hardware do sistema atualmente esta sendo desenvolvido para ser composto
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com microcontrolador, atuadores de áudio e módulos de identificação por radiofrequência
ou RFID (do inglês "Radio-Frequency IDentification") é um método de identificação
automática através de sinais de rádio, recuperando e armazenando dados remotamente
através de dispositivos denominados etiquetas RFID.

Figura 3. Arquitetura de Hardware da Plataforma Educacional Assistiva. Fonte:
Adaptado de [Guimarães 2013].

O tratamento das informações captadas e transmitidas pelos módulos são
processados através de um algoritmo de controle para identificar e ativar a interação e os
atuadores de som.
4.2. Padrão de Projeto Computacional
O projeto computacional seguiu o processo de software (ou metodologia de
desenvolvimento de software) é um conjunto de atividades e resultados associados que
auxiliam na produção de software. Embora existam vários processos para o
desenvolvimento de software, existem atividades fundamentais comuns a todos eles:
Especificação de Software, Projeto e Implementação, Validação e Evolução [Sommerville
2003]. Não se pretende neste texto descrever todo o processo de Software. Observando o
Projeto de Engenharia descrito na seção anterior, o bloco “Processador Gráfico” é o
módulo do Sistema Computacional que será descrito por meio do esquema mostrado pela
Figura 4.

Figura 4. Esquema do Processo de Desenvolvimento de Software da Plataforma
Educacional Assistiva.

Neste esquema mostra-se que o processo de software irá especificar todas as
atividades fundamentais de dois Módulos: Cadastro de Histórias e o Visualizador. No
Cadastro de História o sistema terá que permitir a associação entre a imagem, áudio,
animação e o número da TAG RFID. E o módulo Visualizador de História irá mostrar
esses três elementos (imagem, áudio e animação) na tela do Computador.
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4.3. A prática pedagógica do eixo Educacional
As práticas pedagógicas se destacam no contexto escolar quando o professor transmite
conteúdos vivenciados ou experimentados com o objetivo de mostrar o ser competente
frente ao conhecimento e experiência profissional aos seus alunos. Segundo Elliot (2000),
essas práticas muitas vezes são transformadas, ou deveriam, por necessidade de
aprimoramento das estratégias docente ou diariamente, num processo de reflexão,
avaliação, compreensão, naturalmente envolvidas na busca pelo educar.
A estratégia pedagógica é fundamentada em dois eixos teóricos. O primeiro o de
atenção conjunta [Tomasello 2003] e a outra na contação de história infantil [Coelho
1991].
O primeiro eixo teórico, a cena de atenção, representa interações sociais nas quais a
criança e o adulto prestam conjuntamente atenção a um objeto do mundo real, e à atenção
um do outro a este objeto, por um período razoável de tempo. A Figura 5 mostra,
inicialmente, a estruturação da cena. Nesta figura, o ambiente pode ser a sala de aula ou um
espaço alternativo. Um detalhe da característica do ambiente é não possuir elementos que
desviem a atenção das crianças [Tomasello 2003]. Neste ambiente, estarão o adulto, as
crianças e os objetos do mundo real. O adulto pode ser a professora ou outra pessoa que
tenha capacidade de interagir com as crianças e contar uma história infantil. As crianças,
são alunos do ensino infantil e/ou dos anos iniciais do ensino fundamental de escola
regular, entre elas terá sempre uma criança com TEA e a quantidade será de no mínimo 2 e
máximo 4 crianças com o propósito de garantir uma distância estimada de no máximo de
1,5 metros entre elas e o adulto. Durante a contação da história infantil serão utilizados
objetos do mundo real (representados por fantoche e dedoches) e estarão dispostos entre o
adulto e a criança, de preferência fora do foco frontal entre eles, ou seja, um pouco na
lateratilidade, como mostra a figura a seguir.

Figura 5: Estruturação da Cena

A especificação da Estrutura da Cena tem como objetivo garantir uma cena,
controlada, para evitar interferências na análise da ocorrência ou não de atenção conjunta
proposta por [Tomasello 2003]. Segundo este autor, as cenas de atenção conjunta ocorrem
quando a criança e o adulto prestam conjuntamente atenção a uma terceira coisa, e à
atenção um do outro à terceira coisa, por um período razoável de tempo. A Figura 6 mostra
essas duas formas de atenção, no qual este autor denomina de compreensão das intenções
comunicativas. Para compreender essa figura, no primeiro quadrante, o adulto olha para a
criança e depois para o objeto, e se a criança acompanhar o olhar dele para o objeto estará
caracterizado o primeiro estágio de atenção. Para completar o estágio, no segundo
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quadrante a criança compartilha o olhar com o adulto para o objeto e com isto se estabelece
a intenção comunicativa, caracterizando a atenção conjunta.

Figura 6: Compreensão das intenções comunicativas. Fonte: [Tomasello 2003] com
adaptação.

O segundo eixo teórico, da estratégia pedagógica é a contação de uma história
infantil, como exemplo, denominada de Uma aventura na floresta1 [Oliveira & Lima,
2016]. Essa história poderá ser utilizada, desde que esteja adequada com a Metodologia de
Ação Mediadora. A história infantil possui um corpo constituinte. Este corpo é formado
por 10 fatores estruturantes: narrador, foco narrativo, a história, a efabulação, o gênero
narrativo, personagens, espaço, tempo, linguagem e o ouvinte [Coelho 1991].

5. Aplicações da Plataforma Educacional Assistiva: Fantoche Eletrônico com
crianças autistas
A aplicação da Plataforma Educacional Assistiva baseando-se nas especificações do
Projeto de Engenharia, do Projeto de Software e na Prática Pedagógico mostra-se adequada
a diferentes artefatos aonde se posso embutir o hardware e permitir a utilização dos
recursos funcionais dos componentes eletrônicos. Ou seja, considerando que este módulo
de hardware (fonte de energia, microcontrolador, interface de comunicação) tenha as
dimensões de 40cmx30cmx20cm (altura, largura e profundidade) e que cabo do Leitor
RFID é de tamanho regulável, pode-se colocar por exemplo, dentro de uma caixa, dentro
de uma mala, dentro de qualquer outro objeto que não interfira na funcionalidade. Como
foi escolhida a prática pedagógica a contação de história, escolheu-se um Fantoche de Mão.
Neste caso, foi denominado de Fantoche Eletrônico, por possuir (embutido) o hardware da
Plataforma Educacional Assistiva.
O Fantoche Eletrônico foi utilizado para mediar a contação de uma história de
natureza da Literatura Infantil. A escolha deste tipo de atividade pedagógica, a contação de
história infantil, permite ao professor despertar na criança a formação social da mente
[Vigotski 2007]. A Figura 7 mostra o esquema da prática pedagógica e do Estudo de Caso
com uma criança com Autismo. As crianças (sujeitos) têm acesso aos dedoches que estão
na mesa. Quando a criança pega o dedoche e o aproxima do Fantoche Eletrônico
automaticamente é enviada uma mensagem via WI-FI (Processador de Comunicação) para
o sistema do notebook, repassando a TAG RFID do dedoche lida pelo Fantoche Eletrônico.
O sistema instalado no notebook identifica qual dedoche se aproximou do Fantoche
Eletrônico e exibe na tela de projeção a respectiva imagem do dedoche, executa um áudio e

1

A história infantil “Uma aventura na floresta” foi escrita por Oliveira & Lima (2016), mas não foi
publicada oficialmente, pois se encontra em fase de editoração.
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movimentos específicos. Por exemplo, se o dedoche é um sapo, o sistema exibe a figura do
sapo, o som do coachado e se movimenta pulando na tela.

Figura 7: A prática pedagógica usando o Fantoche Eletrônico.

Por exemplo, se o dedoche é um macaco (Figura 8), o sistema exibe a figura do
macaco, o som do assobiar (guinchar, cuinchar) e se movimenta pulando na tela. Como se
observa no Processador Gráfico utiliza imagens, som e movimentos, podendo acrescentar
novos elementos midiáticos, tais como animações, vídeos, hiperlinks e realidade virtual.

Figura 8: (a) entrada de dados e (b) saída no Processador Gráfico.

6. Estudo de Caso com Crianças Autistas
Para o estudo de caso piloto do uso do Fantoche Eletrônico de contação de história
infantil, foi indicada a turma A11, que é uma turma de 1º ano, integralizada com a mesma
professora todo o dia (das 8h30 às 18h). É uma turma com Docência Compartilhada, ou
seja, duas professoras referência atuam juntas, devido ao grande número e, também à
complexidade de deficiências, de alguns alunos. São 14 alunos, sendo 5 destes com algum
tipo de deficiência, inclusive Autismo.
Na Figura 9 é exibo o momento da contação da história infantil, na tela de projeção
é mostrado o cenário da história com o uso do Fantoche Eletrônico.

Figura 9. Contação de história infantil utilizando o Fantoche Eletrônico para os alunos
da turma A11.
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Na próxima imagem, Figura 10, mostra o momento em que uma criança com
Autismo vai ao encontro do Fantoche Eletrônico, com a ajuda da professora. A criança se
mostra motivada principalmente pelos recursos tecnológicos.

Figura 10. Contação de história infantil utilizando o Fantoche Eletrônico para os alunos
da turma A11.

7. Resultados
A Plataforma Educacional Assistiva, por meio do Fantoche Eletrônico se mostrou uma
ferramenta adequada para contação de história infantil. O projeto de Engenharia,
Computacional e Educacional trouxe flexibilidade e dinamismo na práxis pedagógica
porque permite o educador associar o contexto da história aos objetos do mundo real com a
projeção visual e multimídia. O recurso de mediação tecnológica, o Fantoche eletrônico,
materializou a fundamentação teórica proposta por Vigotski e seus seguidores como
ferramenta de mediação durante as interações sociais entre os sujeitos. E entre essas
interações, a construção de cenas de atenção conjunta foi fundamental para organizar a
práxis pedagógica dentro da perspectiva do processo de aquisição da linguagem
[Tomasello 2003]. Como prospecção desses resultados, observa-se que este sistema
também poderá ter outras aplicações acadêmicas, como por exemplo, uso como ferramenta
de ensino dentro de um contexto lúdico e de entretenimento, e como um sistema de jogos
educacional.
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