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Abstract. This article describes how was the process of evaluation of students
through the proposed methodology of Learning Projects in digital environments
for the work during the course of " Learning Projects in digital environments"
offered on an elective basis for undergraduate different students degree courses
of the Federal University of Rio Grande do Sul, developed in the first half of
2015. It also presents a contextualization of the evaluation process, the
evaluation Learning Projects, the activities carried out in digital environments,
as well as technological inputs used , how was the process of building knowledge
and evaluation by students and teachers mediator .
Resumo. Este artigo descreve o processo de avaliação dos alunos mediante a
proposta metodológica dos Projetos de Aprendizagem em ambientes digitais,
durante o trabalho desenvolvido no decorrer da disciplina de “Projetos de
Aprendizagem em ambientes digitais” oferecida em caráter eletivo para alunos
de graduação de diferentes cursos de licenciatura da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, desenvolvido no primeiro semestre de 2015. Apresenta
também uma contextualização sobre o processo de avaliação, a avaliação por
Projetos de Aprendizagem, das atividades realizadas em ambientes digitais,
bem como os aportes tecnológicos utilizados, como ocorreu o processo de
construção de conhecimento e avaliação pelos alunos e professores
mediadores.

1. Introdução
Desenvolver metodologias apoiadas no uso das tecnologias digitais, buscando a
construção das aprendizagens a partir do interesse, da curiosidade e da participação ativa
dos alunos e, além disso, realizar um processo de avaliação onde provas e trabalhos
descritivos não sejam o principal método utilizado na avaliação tem sido um grande
desafio nos mais diferentes níveis de ensino.
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Com a crescente oferta de recursos tecnológicos, a internet em banda larga, os
dispositivos móveis e o contínuo aperfeiçoamento de ambientes colaborativos, parece
termos alcançado as condições apropriadas para o desenvolvimento de abordagens
pedagógicas ativas que podem proporcionar ótimas alternativas para a construção da
aprendizagem e também de um novo olhar para o processo de avaliação.
Através de participações dos estudantes, em momentos e espaços diferenciados,
juntamente com a mediação e o gerenciamento destes ambientes digitais colaborativos
pelo professor, trocas constantes de reflexão, construção e reconstrução de aprendizagem
acontecem, sejam de forma assíncrona ou síncrona.
Uma dessas abordagens pedagógica ativas é o que se tem denominado de Projetos
de Aprendizagem (PA). Para Fagundes et al (1999), ao analisar um Projeto de
Aprendizagem, é possível verificar que o conhecimento vai sendo construído e
reconstruído pelo aluno, mesmo em áreas específicas, diante de atividades diferenciadas
e diversificadas
Embora estejamos vivendo na era digital, ainda é possível observar os alunos
lendo e relendo conteúdos e se preparando para a realização de provas. Para tanto, eles
revisam exercícios já realizados e corrigidos pelo professor, fazem leituras do livro texto,
dos cadernos e das marcações de textos, visando que a memorização seja ainda mais
efetiva, para que posteriormente as informações solicitadas possam ser devolvidas em
uma prova. Prova esta que avalia todos os alunos da mesma forma, por meio de questões
de múltipla escolha, descritivas ou dissertativas, onde o aluno apenas repete as
informações que lhes foram repassadas anteriormente.
De acordo com Luckesi (2008), a prática educativa está direcionada para a
“pedagogia do exame” (p. 17), onde as atividades estão voltadas para “resolver provas” e
nos resultados gerais obtidos, fazendo com que as instituições observem as curvas
estatísticas para saber como estão os alunos. Contudo, pesquisas apontam que
simplesmente ler, sublinhar e refazer exercícios para posteriormente devolver as
informações em uma prova, mesmo que com boa nota, não é o suficiente para que o aluno
tenha interações entre seus sistemas (Maraschin, 2000), nem mesmo sofra desequilíbrios
ou perturbações (Piaget, 1976).
Pretende-se com este artigo apresentar uma proposta de trabalho que foi realizada
durante a disciplina “Projetos de Aprendizagem em ambientes digitais” com foco no
processo de avaliação das aprendizagens. Esta proporcionou o uso intensivo da
cooperação, com o suporte de ambientes colaborativos, onde a metodologia de Projetos
de Aprendizagem pôde ser explorada por alunos de diferentes cursos de licenciatura de
uma Universidade pública.
Este artigo segue a seguinte estrutura: avaliação da aprendizagem, o processo de
avaliação em Projetos de Aprendizagem, uma experiência com os Projetos de
Aprendizagem desenvolvidos e por fim as considerações finais.

2. A avaliação da aprendizagem
Avaliar se alguém aprendeu ou não, parece ser bastante complexo, ainda mais quando
estamos acostumados com práticas pedagógicas e um sistema de ensino em que a
promoção e os percentuais de aprovação ou reprovação são verificados por meio de
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provas. Mas como verificar se realmente o aluno aprendeu? É possível avaliar por outro
meio que não seja uma prova?
Atualmente, em muitas instituições de ensino o que define a promoção dos alunos
são os percentuais, estes são observados atentamente pelos alunos e professores sendo
motivo de preocupação e expectativa o tempo todo.
De acordo com Luckesi (2008), as provas são elaboradas para “provar” alguma
coisa e não para auxiliar os alunos, muitas vezes são realizadas conforme o interesse do
professor ou do sistema de ensino. A preocupação principal são as “curvas exponenciais”,
que vão sendo acompanhadas com o intuito de saber se a média foi atingida.
O predominante é a nota, não importando como e quais os meios utilizados para
ela ser atingida, a nota é operada sem relação com o percurso do processo de evolução e
construção da aprendizagem.
Ao avaliar os alunos através de provas em que conteúdos específicos são cobrados
e mensurados, estamos impedindo que os alunos desenvolvam o senso crítico, resolvam
situações problemas de maneira autônoma, tenham a oportunidade de pensar, criar e
recriar.
Conforme Maraschin (2000), avaliar se alguém aprendeu, e como avaliar o
aprender, vai muito além de provas ou situações isoladas cobrando determinados
conteúdos.
Avaliar o aprendido é avaliar somente uma das dimensões do processo do aprender. Trata- se
do exercício de poder de decisão sobre o saber do outro. Se o que observo satisfaz ou não
certos critérios que definem um determinado domínio cognitivo. Julgamos que sabemos
quando alguém conhece algo através de uma suposição que fazemos ao outro quando a
expressão do outro satisfaz o critério de validade que colocamos em nosso observar. O grau
que uma pessoa sabe ou não sabe realizar uma tarefa ou compreender um conceito depende
de quem escuta. Se dissermos “sabemos cantar” e nosso ato de cantar é avaliado pelo público
em geral ou por um maestro o resultado da avaliação de nossa atividade de cantar pode ser
muito diferente. Essa modalidade de avaliação parece não despertar maiores problemas
(MARASCHIN, 2000, p. 3).

Mas como oportunizar um contexto onde o uso de conteúdos e provas como forma
de avaliar sejam substituídos por uma metodologia onde os alunos possam desenvolver o
senso crítico, capacidade de reflexão e autonomia além de que sejam do seu interesse e
suscitem a sua curiosidade? E ainda, que o professor não seja o único responsável por
mensurar e avaliar se a aprendizagem ocorreu?

3. O processo de avaliação em Projetos de Aprendizagem
Por meio da metodologia de Projetos de Aprendizagem, pretende-se proporcionar aos
alunos a oportunidade de pensar, esquecendo o treino e a prática, buscando aprender na
segundo uma visão construtivista, onde a solução de situações problemas poderá
favorecer a construção de conhecimento, interação com os colegas, trabalho cooperativo,
pesquisa, comprovação, análise crítica dos resultados obtidos e uma avaliação mais
efetiva sobre as suas aprendizagens.
Diante de um mundo digital em que o crescimento tecnológico é evidente, se faz
necessário buscar por práticas inovadoras que contemplem interesse dos alunos e
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favoreçam o uso de recursos digitais, rompendo os paradigmas impostos pela escola
tradicional, em que todos aprendem da mesma forma, recebem os mesmos conteúdos e
são avaliados pelo mesmo instrumento, a fim de medir sua aprendizagem através de uma
nota.
A metodologia dos Projetos de Aprendizagem visa proporcionar este rompimento
de paradigma, pois por meio dela será possível que os alunos passem a 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 (Fagundes et al 1999), pois o interesse para a construção de
conhecimentos sobre um determinado assunto, parte do interesse em que ele tem de saber
mais e conhecer.
Quando falamos em “aprendizagem por projetos” estamos necessariamente nos
referindo à formulação de questões pelo autor do projeto, pelo sujeito que vai construir
conhecimento. Partimos do princípio de que o aluno nunca é uma tábula rasa, isto é,
partimos do princípio de que ele já pensava antes (FAGUNDES et al, 1999, p. 16).

Ao propor que os alunos iniciem desenvolvendo um Projeto de Aprendizagem, o
tema será escolhido individualmente, em conjunto ou cooperativamente a partir da
realidade do aluno, satisfazendo o seu interesse, curiosidade e vontade. As decisões
tomadas ocorrem de forma heterárquica, onde professor e alunos são parceiros e o saber
é compartilhado.
A partir do momento em que os alunos iniciam trazendo seus conhecimentos
prévios, levantando suas certezas provisórias e dúvidas temporárias sobre o assunto em
questão, o sujeito estará interagindo com novas informações, contextos ou situações para
que possa construir conhecimentos específicos nas mais variadas áreas.
As dúvidas do aluno ocasionam perturbações no seu sistema de significação, a
curiosidade e o interesse em saber mais sobre o assunto, irão conduzi-lo a buscar por
respostas, que são registradas no site criado por ele.
A avaliação ocorre de forma continuada, desde o desenvolvimento das atividades
inerentes à coleta de informações necessárias para validar/refutar as suas certeza ou
esclarecer as dúvidas, até mesmo em discussões e socializações, pois nestes momentos os
alunos discutem em busca de um equilíbrio entre suas ideias.
Ao analisar as dúvidas temporárias e certezas provisórias, os Mapas Conceituais
podem auxiliar o aluno a ver os itens da sua pesquisa que faltam serem concluídos. Novos
conceitos e relações são acrescentados ou retirados do mapa e cada versão é salva, para
posteriormente o aluno perceber a variação e evolução na estrutura de conceitos.
As relações são estabelecidas de forma colaborativa, por meio de leituras,
releituras, discussões e trocas de ideias os alunos buscam e socializam informações a fim
de gerar conhecimento. Trocas recíprocas e respeito mútuo são fundamentais para que
este trabalho aconteça entre os alunos.
O aluno passa der ser passivo para ativo, observando os diferentes pontos de vista
do seu colega ou grupo, ao reunir-se com seus colegas tem a possibilidade de expandir
seus pensamentos e verificar outros pontos de vista, bem como exercitar a
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cooperação, um instrumento fundamental para que o pensamento racional seja
constituído (Piaget, 1936).
Para Maraschin (2000), o aluno é autor do processo e não busca somente o
resultado final, a partir da sua existência estabelece relações no modo em que interage e
convive.
A aprendizagem ocorre no espaço da interação: neste espaço entre sistemas. A
interação entre sistemas pode produzir efeitos perturbadores provocando, ou não,
mudanças estruturais determinadas nas estruturas dos próprios sistemas no momento
do encontro, da interação. A aprendizagem se constitui nesse movimento de
transformação ocasionado pelas interações recorrentes entre sistemas (MARASCHIN,
2000, p. 2).

Deste modo, a aprendizagem pode ser pensada como uma modificação do sistema
estrutural, onde as informações se encontram, sofrem perturbações e causam efeitos,
ocasionando transformações nesta estrutura.
Para contribuir com estas modificações no sistema estrutural, a interação do
sujeito em diferentes espaços para reflexão através de relatórios de avaliação do projeto,
sínteses individuais de avaliação e atribuição de um conceito para si próprio com
argumentação justificando o nível de desenvolvimento atingido também são utilizadas.
O levantamento de questões pelos mediadores, além de auxiliarem os alunos a
perceberem quais os elementos de sua pesquisa que ainda necessitam de mais subsídios,
é um importante momento de avaliação, pois evidenciam as aprendizagens percebidas.
Para dar andamento a um Projeto de Aprendizagem, é preciso esclarecer as
dúvidas e validar/refutar as certezas provisórias, ao agrupar estes elementos em um site,
um portfólio de aprendizagem vai sendo constituído, permitindo que outros grupos
possam visitá-lo e oferecer contribuições para o aperfeiçoamento do trabalho.
A avaliação por Projetos de Aprendizagem não está relacionada simplesmente ao
fazer, cumprindo tarefas e postando-as, mas sim ao compreender, onde o aluno consegue
refletir sobre as suas aprendizagens. Este processo é contínuo e os seus resultados não
podem ser medidos nem mesmo definidos por uma nota.

4. Uma experiência com ... Os Projetos de Aprendizagem desenvolvidos
Descrevemos a seguir o processo de avaliação da aprendizagem que realizamos no
semestre 2015/1, no contexto da disciplina Projetos de Aprendizagem em Ambientes
Digitais, oferecida em caráter eletivo para alunos de diferentes Cursos de Licenciatura,
(Matemática, Química, Letras e Ciências Sociais), pela Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Para a maioria dos alunos este foi o primeiro contato com as ferramentas, ainda
não haviam utilizado em nenhuma outra disciplina, então foi oportunizado um momento
para que pudessem explorá-la, interagir com os colegas e falar um pouco de suas
experiências profissionais, do uso das Tecnologias Digitais, da metodologia de Projetos
de Aprendizagem e das expectativas em relação à disciplina.
No site da disciplina foram disponibilizados alguns materiais para orientar o uso
das ferramentas digitais e algumas sugestões de leitura sobre a metodologia de Projetos
de Aprendizagem, o ambiente também foi utilizado para o registro das interações e
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produções individuais dos alunos. A partir da dinâmica própria da metodologia de PA, os
alunos formularam questões e em torno destas questões foram formados os grupos de
investigação. Para o estudo das ferramentas foram disponibilizadas oficinas online.
Cada um dos Projetos de Aprendizagem foi desenvolvido em um site
colaborativo, usando a plataforma PBworks (www.pbworks.com) , onde cada equipe
criou um espaço próprio para desenvolver seu projeto. Cada um dos itens do plano de
trabalho foi registrado em uma nova página, dando origem a um relatório contendo as
fontes consultadas, discussões e as conclusões do grupo sobre dúvidas temporárias e
certezas provisórias, e também a atualização do Mapa Conceitual de cada unidade de
investigação.
4.1. A escolha das questões de investigação
O ponto de partida foi a formulação de perguntas pelos alunos. Durante uma semana foi
aberta uma página onde de forma assíncronas as perguntas foram sendo postadas,
resultando em aproximadamente 70 questões. Essas questões foram colocadas em um
formulário e os alunos então indicaram as 10 questões da lista nas quais tinham interesse
de investigação. O formulário foi enviado pelo site e a partir dessas informações os
mediadores fizeram o cruzamento de interesses de pesquisa e publicaram para que os
alunos pudessem tomar como referência para formação das equipes de projeto.
A partir das negociações mediadas os aluno se organizaram em 4 grupos de
trabalho, com o objetivo de investigar as seguintes questões: “Por que os homens pensam
e raciocinam tanto com intuitos sexuais?”; “Como se calcula a paridade cambial entre as
moedas?”; “Você sabe o que é o senso comum?”; “Segundo o Antigo Testamento Moises
liderou aproximadamente 600 mil judeus na fuga do Egito em busca da terra prometida.
Será que este número estão certos? Quais eram os meios de comunicação daquela época?
Será que podemos fazer uma relação com nossos tempos?”. As próximas semanas foram
destinadas para a elaboração dos Projetos de Aprendizagem conforme as orientações e
discussões realizadas nas aulas presenciais.
4.2. Interações e mediações
Pela questão de investigação, os alunos deveriam relacionar as suas dúvidas temporárias
e certezas provisórias, o conhecimento prévio, com respeito à questão de investigação. A
partir daí criaram um mapa conceitual, explicitando a teia de relações entre os diversos
conceitos percebidos até este momento.
Na sequência, cada equipe elaborou um plano de ação para as suas pesquisas, onde
constavam os itens a serem investigados, a metodologia de coleta e análise de
informações. Os grupos concluíam um item de sua pesquisa, a partir da análise das
informações originadas por diferentes fontes e inferências, que resultaram em novas
conclusões. Para consolidar os avanços, o mapa conceitual era atualizado e uma fotografia
deste mapa era postada nesta página, mostrando o estado atual do conhecimento do grupo.
Ao perceber que uma certeza provisória não se sustentava, novas relações e
conceitos eram acrescentados ou retirados dos mapas, sempre salvando as novas
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versões, para que ao fim do trabalho fosse possível verificar as variações que ocorreram
na estrutura de conceitos.
As aprendizagens percebidas eram registradas no site criado para o
desenvolvimento do projeto. Este foi um grande momento de avaliação, pois possibilitou
observar as aprendizagens relacionadas não somente com o fazer e o cumprimento das
atividades, mas também aquelas obtidas pelo compreender, a partir das reflexões sobre as
descobertas realizadas.
O registro no site permite além de avaliar, que o aluno crie o hábito de refletir
sobre como conseguiu realizar a atividade, ou seja, realiza uma autoavaliação e o processo
de escrever, registrar, leva-o a ter consciência deste aprendizado.
Outro momento oportuno para avaliar e levar o aluno a refletir e perceber quais
os elementos de seu projeto que ainda precisam de mais aprofundamento foram as
questões levantadas pelos mediadores da disciplina durante as os encontros presenciais
com as equipes e as visitas aos sites dos projetos.
4.3 Socialização dos Projetos
Após as construções de aprendizagens, em um instante previamente combinado, os
grupos se organizaram e apresentaram aos colegas os resultados das suas pesquisas, para
tanto, utilizaram uma ferramenta tecnológica de apresentação. A socialização dos Projetos
de Aprendizagem ocorreu por meio de uma apresentação oral, os alunos criaram uma
apresentação utilizando ferramentas do tipo Power Point ou Prezzi para mostrar os
processos de sua pesquisa aos colegas, experiências, dificuldades e conclusões.
Este também foi um momento privilegiado de avaliação e de aprendizagem, pois
os alunos ao terem que organizar o que iriam falar, precisaram se preparar e no decorrer
desta preparação, puderam avaliar e buscar preencher as lacunas necessárias para
sustentar a apresentação.
Na apresentação oral os grupos explicitaram suas aprendizagens e após receberam
questionamentos dos colegas, podendo perceber e avaliar os conhecimentos que ainda
necessitam ser construídos, ou seja, aqueles que apresentaram dificuldades e não
conseguiram explicar.
4.4. Mostra virtual de projetos
Após a apresentação dos Projetos de Aprendizagem, o processo de avaliação continuou
com uma atividade denominada Mostra Virtual de Projetos, onde os alunos realizaram a
visitação dos projetos apresentados por seus colegas.
O objetivo desta atividade era que cada aluno, individualmente, pudesse visitar os
trabalhos dos demais grupos, para compreendê-lo e levantar questionamentos que
contribuíssem para o desenvolvimento dos projetos e consequentemente das
aprendizagens dos demais participantes.
Os alunos foram convidados a não somente contemplar os trabalhos visitados. A
recomendação é que todos façam comentários no próprio site e que elaborem um relatório
de visita considerando os seguintes aspectos: aprofundamento na compreensão da
metodologia de Projetos de Aprendizagem, melhorias na apresentação final dos
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projetos visitados, formas diferenciadas de trabalhos que foram adotadas por outros
colegas e também ampliarem a visão de trabalho cooperativo.
Nestas visitas foram produzidos relatórios com o registro de percepções e
indagações. Ao verificar os relatórios, que serviram como uma avaliação externa, os
grupos voltaram a trabalhar em seus projetos, observando o feedback oferecido pelos seus
colegas.
Conforme os relatos dos alunos, esta foi uma possibilidade de verificar os
conceitos aprendidos e ter contato com os mais variados assuntos, além de poder
participar do processo de avaliação do trabalho dos colegas.
“Com relação aos projetos dos colegas tive oportunidade de aprender bastante o que
acrescentou novos conhecimentos. O trabalho por exemplo sobre o câmbio foi uma aula
de economia” (Aluno E.V.).
As contribuições realizadas pelos alunos também evidenciaram as melhoras que
poderiam ser realizadas nos projetos dos colegas. “A participação dos colegas nos faz
pensar sobre outros rumos que poderiam ser tomados” (Aluno J.S.).
Bem como a metodologia e estrutura de organização dos projetos.
“Foi muito proveitosa, pois me permitiu ter acesso a outras maneiras de organização de
projetos, assim como a melhorar minha visão de aproveitamento do processo e de como os
outros grupos trabalharam os temas propostos. Foram estas visitas que me permitiram
reavaliar o projeto do meu grupo, pois visualizei o que estava presente em um e não em outro,
e vice-versa. Ou seja, aprendi também observando o trabalho dos outros .” (Aluna L.G.).

Os próprios alunos verificaram o empenho dos colegas e os conhecimentos
gerados através da pesquisa e do trabalho cooperativo. “Todos os grupos trabalharam
bem, com bastante empenho, tendo como resultados excelentes trabalhos” (Aluna M.M).
E perceberam o quanto a visitação contribuiu para que a metodologia e os passos
dos projetos criados pudessem ser observados.
“Quanto à visitação aos trabalhos dos colegas, talvez eu tenha sido muito crítico, pois durante
as aulas pude acompanhar o empenho e envolvimento que cada grupo dispensava ao seu
projeto. No entanto minha intenção foi a de contribuir, pois o resultado pode ser melhor
percebido na apresentação, e a conclusão foram de que todos conseguiram atingir o objetivo,
ou seja, aprender a trabalhar com projeto e em segundo plano encontrar respostas para as
questões propostas” (Aluno R. M.).

Em geral foi possível verificar que os alunos conseguiram construir
conhecimentos, pois através da ação sobre o meio, os fatos pesquisados adquiriram
significação. Ao construir conhecimento o sujeito consegue estabelecer relações,
construir e reconstruir os fatos, analisando-os criticamente e a partir daí relançar os fatos
estabelecendo novos critérios.
A avaliação dos Projetos de Aprendizagem desenvolvidos pelos alunos não
ocorreu de forma isolada, nem mesmo pelo resultado final, mas sim pela forma com que
os alunos estavam pensando, os recursos que conseguiram utilizar, relações que foram
capazes de estabelecer, bem como as operações que realizaram ou inventaram (Fagundes
et al 1999).
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4.4. Atribuição de conceitos
Ao final do projeto e da apresentação, cada grupo fez uma reflexão sobre o trabalho da
equipe e registrou em um relatório de avaliação do projeto. A reflexão abordou as suas
atuações enquanto estudantes-pesquisadores, a interações e o processo de socialização.
Estes instrumentos e registros disponibilizados no site do projeto foram acompanhados
pelos mediadores, pois conforme já citado anteriormente, estavam avaliando e intervindo
por todo o tempo.
Para sintetizar a avaliação individual, cada aluno escreveu um relatório das suas
aprendizagens, abordando os aspectos que considera que aprendeu em relação aos
objetivos da disciplina, e também do que aprendeu em decorrência dos tópicos explorados
e aplicados diretamente em suas atividades na vida pessoal, na vida profissional e a vida
acadêmica. A recomendação é que sejam considerados os aspectos teóricos,
metodológicos e tecnológicos.
Por fim, foi solicitado que atribuíssem para si um conceito e que escrevessem uma
justificativa, com base em argumentos e evidencias que sintetizassem o nível de
desenvolvimento que atingiram.
A atribuição de conceitos por parte dos mediadores foi realizada a partir dos
relatórios individuais e de toda a produção registrada nos diferentes espaços que foram
disponibilizados no decorrer da disciplina.

5. Considerações finais
Este foi o primeiro contato de todos os alunos com a metodologia de Projetos de
Aprendizagem e com processo de avaliação continuada, já as ferramentas tecnológicas
eram conhecidas por alguns. Nos relatos da avaliação individual dos alunos foi possível
observar que o processo de avaliação continuada mostrou-se muito eficaz e por meio do
trabalho colaborativo os alunos perceberam a riqueza de trabalhar trocando informações,
construindo seus roteiros de projetos e também compartilhando conhecimentos.
O uso do ambiente colaborativo contribuiu para elaboração e acompanhamento
dos projetos, os Mapas Conceituais para que os alunos pudessem organizar e reformular
suas ideias, colaborando para que as informações fossem encontradas e dessem sequência
ao trabalho.
Os Projetos de Aprendizagem foram avaliados pelos alunos como algo trabalhoso,
que deve ser organizado e que exige pesquisa, mas que também oportuniza que os alunos
exercitem a autônima com respeito ao processo de aprendizagem e à tomada de decisão.
Para os professores mediadores da disciplina, este foi um momento de grandes
aprendizagens, pois os alunos conseguiram explanar suas ideias, dúvidas em relação à
metodologia utilizada e os possíveis desafios em trabalhar com os recursos digitais em
suas salas de aula.
Quanto às atividades realizadas e o processo de avaliação continuada, na visão
dos alunos, contribuiu para a elaboração e reformulação dos Projetos de Aprendizagem,
envolvimento nas atividades e discussões, possibilitando uma aprendizagem diferente
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de simplesmente recorrer à leitura e sistematização de conteúdos, e que poderá ser
utilizada em sala de aula.
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Abstract: The Writing is one of the most significant developments of humanity. Due to its undeniable
importance, especially in the context of higher education, there are many outlined research for their
qualification. Thus, this research aims to investigate as a learning tool with text mining functions can support
students in the construction and evaluation of academic writing from certain criteria of textual analysis. The
methodology was chosen the qualitative and quantitative approaches, as well as the collection techniques used
are questionnaires and reports. To analyze the collected data were applied the techniques of statistical analysis
and content analysis. The study gave 700 students. Some results are already visible, such as the significant
contributions of Sobek Software to confirm or not the consistency of a scientific text, combined with the
application of inquiring questions that lead the student to self-assessment and reflection of their learning.

Resumo: A escrita é uma das evoluções mais significativa da humanidade. Devido sua importância
indiscutível, principalmente no contexto do ensino superior, existem pesquisas delineadas para sua
qualificação. Diante disso, essa pesquisa tem por objetivo investigar como uma ferramenta de aprendizagem
com funções de mineração de texto pode apoiar os estudantes no processo de construção e avaliação da escrita
acadêmica, a partir de determinados critérios de análise textual. Na metodologia foram escolhidas as
abordagens quali e quantitativas, assim como, as técnicas de coleta utilizadas foram questionários e relatórios.
Para analisar os dados foram aplicadas as técnicas de análise estatística e análise de conteúdo. O estudo se
deu com aproximadamente 700 alunos. Alguns resultados já são perceptíveis, como por exemplo, as
significativas contribuições do Software Sobek acoplado a outra ferramenta para confirmar ou não a
coerência de um texto científico, aliada a aplicação de perguntas questionadoras que levam o aluno a
autoavaliação e reflexão da sua aprendizagem.

1. Introdução
A escrita apresenta-se como uma das formas mais antigas de representação dacomunicação
humana, desde os homens primitivos que deixaram o relato do seu cotidiano em diversos
registros históricos até os tempos contemporâneos, os quais se caracterizam pelo registro
digital, por meio das redes sociais, hipertextos colaborativos, e aplicativos de dispositivos
móveis, entre outros mecanismos que hoje fazem parte da rotina social, acadêmica ou
profissional.
Na atualidade, num cotidiano cercado de transformações tecnológicas, ainda assim,
é possível perceber as dificuldades dos alunos para escrever. Uma parcela considerável dos
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acadêmicos se depara com a dificuldade na produção textual, ou seja, de como transformar
os seus pensamentos em linguagem escrita, de como narrar os fatos em uma sequência lógica
empregando padrões de registro adequados para o ensino superior.
Na perspectiva do ensino superior a produção textual é uma prática rotineiraexigida
por todos os cursos da graduação ou pós-graduação. O que pode variar é a escala de exigência
de quantidade ou qualidade dessa escrita. No entanto, as atividades de escrita acompanham
o acadêmico do ingresso até o término do seu curso. Assim, nesse contexto, o aluno produzirá
uma grande diversidade de textos, desde resumos simples, resenhas, fichamentos, até artigos
de caráter científico, relatórios técnicos e monografias, no nível de complexidade que cada
etapa, disciplina ou estágio, exigirá.
E nesse processo é comum os acadêmicos apresentarem e relatarem as suas
dificuldades, pois sabem o que querem expressar, sabem para quem desejam comunicar as
suas ideias, mas um dos maiores empecilhos nessa dinâmica é como fazer isso de forma
clara, coerente, concisa e conecta. Para isso, a tecnologia se apresenta como uma alternativa
de apoio e qualificação do processo de escrita. Por exemplo, já na década 90 MacArthur
(1996) propôs utilizar a tecnologia para melhorar os processos de escrita de alunos com
dificuldades de aprendizagem, por meio de ferramentas que auxiliassem na geração de
sentenças, verificadores ortográficos, síntese de fala, gramática e recomendações.
No Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da UFRGS, alguns
trabalhos também têm tido como foco o emprego da tecnologia como forma de apoio à
escrita. Reategui e Epstein (2015), por exemplo, apresentam uma proposta de extração
automática dos principais conceitos de um texto como etapa de organização do processo de
pré-escrita em atividades de sumarização.
Com intuito de buscar a tecnologia como uma aliada na construção de um texto
acadêmico, essa pesquisa objetivou investigar como uma ferramenta de aprendizagem com
funções de mineração de texto pode apoiar os estudantes no processo de construção e
avaliação da escrita acadêmica a partir de determinados critérios de análise textual.
O ineditismo dessa pesquisa encontra-se na proposta pedagógica aplicada por meio
da criação da ferramenta chamada “Diagnóstico da Aprendizagem”. Pois existe uma unidade
pedagógica entre as questões problematizadoras e a mineração de texto aplicada por meio
do software Sobek. O que revela uma concepção por via da problematização e reflexão. As
respostas aos questionários com perguntas sobre o processo de escrita, bem como a análise
de suas próprias produções por meio da ferramenta, contribuíram para que o aluno
desenvolvesse um olhar crítico referente a sua própria prática de produção textual com
intuito de qualificá-la.
Para sistematizar os dados dessa investigação foi utilizada o tipo de pesquisa
explicativa, com abordagem qualitativa para análise das falas dos acadêmicos e abordagem
quantitativa para tratar os dados do questionário inicial. Na coleta dos dados foi aplicado um
questionário e uma pergunta aberta como autoavaliação ao final da atividade. Com intuito
de analisar os dados coletados foram aplicadas técnica de análise estatística e análise de
conteúdo. Participaram dessa pesquisa, acadêmicos de uma Instituição de Ensino Privado da
Região da Serra Gaúcha no ano de 2015, da disciplina de Metodologia da Pesquisa
Científica. Por ser uma disciplina institucional, faziam parte alunos de todos os cursos da
graduação, totalizando aproximadamente 700 acadêmicos.
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Para realização desse estudo foi construída uma ferramenta pedagógica, chamada
“Diagnóstico da Aprendizagem”, por meio de um PDF interativo1, que utilizou a
metodologia de perguntas problematizadoras integradas ao processo de mineração de texto
com o uso do software Sobek, como uma atividade de construção e autoavaliação da
produção textual para qualifica-la. Nesse sentido, o artigo está estruturado em quatro
capítulos. O primeiro se refere a Introdução, o segundo capítulo apresenta as características
de um texto acadêmico, principalmente no que se delimita como um texto coerente. O
terceiro capítulo expõe detalhadamente como ocorreu a aplicação desse estudo. E por fim, o
último capítulo apresenta as considerações finais.
2. Escrita acadêmica: construção da coerência
Para a construção e avaliação de um texto muitos critérios podem ser levados em
consideração, ainda mais quando o texto a ser elaborado possui um caráter acadêmico. Esse
estilo de texto exige que o autor se dedica numa lógica baseada na sistematização. Por isso,
dentre os critérios que podem ser elencados nessa perspectiva, destacamos o critério da
coerência textual. Mas afinal, o que podemos definir como coerência?
Existem vários estudos que propõem a construção da coerência de um texto. Para
Koch e Travaglia (2007), por exemplo, a coerência está relacionada ao que está escrito no
texto, ao sentido contido no texto. Já para Fiorin e Savioli (1999), a coerência se define como
sendo a conexão entre várias partes do texto, na integralidade entre as ideias apresentadas e
na ausência de contradições. O conceito de coerência apresentado por Costa Val (1999)
define uma produção coerente como àquela que envolve aspectos lógicos, semânticos e
cognitivos na relação de trocas entre os interlocutores.
Para este estudo, foram tomadas como base de análise as ideias do linguista francês
Michel Charolles (1978). Ele estava preocupado em analisar quais eram as estratégias
utilizadas pelos professores franceses para avaliar os textos dos alunos como incoerentes. O
autor acreditava que a maioria das avaliações dos textos denominados como inconsistentes,
dos professores que participaram da sua pesquisa, contemplavam somente aspectos
gramaticais, apontando fatores pragmáticos e não semânticos da escrita.
Sua pesquisa tinha como objetivo investigar e construir um modelo para análise de
textos, com intuito que as avaliações pudessem ser mais precisas no diagnóstico da coerência
textual. O que ele propõe é uma análise detalhada e sistematizada, pois percebeu na sua
pesquisa que os professores, quando realizavam a avaliação do texto, faziam de modo
superficial, com comentário mal escrito ou incompreensível. Tais observações também
conduziam a fracas intervenções pedagógicas para a evolução textual do aluno.
É interessante observar que o autor sugere a realização da análise do texto a partir de
um modelo de avaliação que não se limite à subjetividade da leitura, mas com o intuito que
o professor elabore um feedback construtivo para o aluno qualificar o seu texto. Para essa
pesquisa, foi proposto a construção de uma ferramenta com base na mineração de texto, com
vistas a prover ao aluno um feedback que lhe permita refletir sobre as questões de coerência
textual.

1

PDF Interativo: A ferramenta foi construída com a extensão de pdf, mas possibilitava a interatividade do
aluno por meio de suas respostas no próprio documento.
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Dentre vários critérios possíveis de serem analisados na busca de um texto acadêmico
coerente, essa pesquisa irá analisar o critério da coerência. Para isso, utilizará das quatro
metarregras de Charolles (1978) as quais se definem como:
a) Repetição: referente à necessidade de realizar retomadas de elementos principais
no decorrer da apresentação do texto, ou seja, propõe uma unidade entre os elementos,
pois um texto que ao longo da sua construção apresentar diferentes assuntos, sem um
ponto comum explícito, não tem continuidade. O que se espera de um texto coerente
é que ele apresente uma continuidade semântica na retomada dos conceitos, das ideias
principais ou secundárias.
b) Progressão: conforme Charolles (1978), para que o texto seja coerente ele deverá
apresentar uma contribuição semântica constante. O texto deverá retomar os
conceitos principais, mas não se limitar a essa fase. Ele necessita evoluir, apresentar
novas informações e relacioná-las aos elementos já expostos anteriormente. Portanto,
os acréscimos semânticos mostram o crescimento textual, o que é perceptível pela
soma das ideias novas às que já foram tratadas, assim como as suas relações e
conexões, organizando uma sequência lógica. Dessa maneira, a proposta é que se
tenha um equilíbrio entre a continuidade semântica e a progressão semântica, já que
essas duas metarregras se complementam. Também nessa metarregra está
condicionada a característica de sequência linear e continuidade, como se o texto
pudesse evoluir conceitualmente, do menor para o maior, de modo que a entrada de
novos conceitos não é realizada de qualquer forma, mas necessita ser inserida na
homogeneidade textual.
c) Não-contradição: nesse sentido, um texto deverá apresentar princípios lógicos
elementares. Por exemplo, não poderá afirmar X e depois o contrário de X. As ideias
desenvolvidas não podem se contradizer, deverá responder ao objetivo do texto e se
relacionar, deverão ser compatíveis.
d) Relação: um texto coerente e articulado apresenta relações e conexões
estabelecidas claramente entre a ideia principal e as secundárias, bem como entre as
próprias secundárias. A relação que se propõem num texto coerente é que deverá
refletir a maneira como seus conceitos se relacionam e se encadeiam, como se
estruturam e se organizam, e seus papéis de referências na relação de uns com os
outros. Conforme o autor, nesta metarregra é necessária uma avaliação de
congruência dos fatos apresentados com o contexto representado no texto.
As quatro metarregras propostas por Charolles (1978) não são modelos rígidos para
serem aplicados no processo de análise da coerência textual, mas a pesquisa realizada por
ele sugere essa prática para que se evitem avaliações textuais subjetivas, ou dependentes da
opinião exclusiva do avaliador.
Quando se trata da avaliação de um texto acadêmico, tanto o aluno como o professor,
possivelmente terão visões alinhadas sobre construção textual. Ao analisar conceitos e
relações em um texto, o professor do ensino superior parte de princípios de análise que são
desenvolvidos com os estudantes. Isso é possível na medida em que o texto acadêmico possui
características específicas definidas a partir de normas estabelecidas sobre a estrutura da
escrita.
Esta pesquisa se deu a partir da testagem de uma ferramenta que possibilitou ao aluno
analisar seus textos a partir de critérios simples e sistemáticos, auxiliando-os desta forma a
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avançar em suas habilidades de produção textual, ou seja, realizando uma autoavaliação de
sua própria escrita quanto ao critério da coerência.
A ferramenta que apoiou o estudante nesta tarefa foi desenvolvida a partir dasideias
de Charolles (1978). As quatro metarregras estão inseridas nas perguntas problematizadoras
da ferramenta. Além desta proposta de análise da coerência ser utilizada como princípio de
formação textual, também poderá ser aplicada como uma diretriz de observação dos
elementos macro e microestrutural que contemplem a coerência para construção de textos
acadêmicos.
3. Diagnóstico da aprendizagem: unidade
problematizadoras e mineração de texto

pedagógica

entre

as

questões

A pesquisa teve por objetivo investigar como uma ferramenta com base em perguntas
problematizadoras e mineração de texto, poderia apoiar na construção e avaliação das
produções textuais dos alunos no ensino superior.
Participaram deste estudo aproximadamente 700 acadêmicos, considerado como
válido 551 alunos que responderam o questionário e 692 acadêmicos que submeteram os
seus textos na ferramenta desenvolvida. A proposta da atividade apresentada neste estudo
fez parte da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica na modalidade a distância, na
qual os estudantes deviam escrever um texto e utilizar a ferramenta para realizar uma
autoavaliação de sua produção.
A ferramenta foi desenvolvida por meio de um PDF interativo. Ela possuía algumas
etapas de desenvolvimento, dentre elas a etapa da mineração do texto. A mineração de texto
pode ser definida como um processo intensivo de conhecimento, no qual um usuário interage
com uma grande quantidade de documentos utilizando ferramentas para análise dos mesmos.
Os sistemas de mineração baseiam-se em rotinas de pré-processamento, algoritmos para
descoberta de padrões e elementos para apresentação dos resultados (FELDMAM,
SANGER, 2007).
Quando um usuário aplica uma ferramenta de mineração de texto, ele não realiza só
uma busca, ele analisa o texto para identificar padrões e tendências que possam lhe
interessar. No entanto, o processo de mineração não retorna o conhecimento explícito, sendo
necessário realizar uma análise e contextualização do conteúdo para que resulte em
conhecimento útil. Na prática, a mineração de texto não produz conhecimento, mas auxilia
em sua produção a partir de informações contidas em um ou mais documentos.
Para isso, o software Sobek foi incorporado no PDF interativo nomeado de
“Diagnóstico da Aprendizagem”. Nele os estudantes podiam editar seus textos, acionar o
software Sobek para visualizar a representação gráfica com as ideias principais e secundárias
relacionadas. Essa atividade de escrita foi dividida em 4 etapas, em que os acadêmicos
deveriam:
a) Etapa 1 - Preencher um questionário que os interrogava sobre como eles
escreviam, como se organizavam para escrever e como revisavam a sua escrita;
b) Etapa 2 - Inserir seu texto na ferramenta (PDF interativo) Diagnóstico da
Aprendizagem;
c) Etapa 3 - Submeter o texto na ferramenta Sobek, salvando o grafo gerado;
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d) Etapa 4 – A partir da análise das três atividades anteriores, os alunos deveriam
realizar alterações necessárias no texto original inserido no Diagnóstico da
Aprendizagem e postar o novo texto na última etapa da atividade.
Observe na figura 1 algumas etapas da ferramenta Diagnóstica da Aprendizagem.

Figura 1: PDF interativo – Diagnóstico da Aprendizagem
Fonte: Autor

A ferramenta Diagnóstico da Aprendizagem foi criada com o propósito que o aluno
refletisse sobre seu próprio processo de produção textual. O desafio deste exercício era
pensar em cada momento de criação, não como momentos separados e classificados
linearmente, mas como um fluxo integrado de ideias. O intuito foi levar o aluno a
problematizar a sua ação, questionar-se sobre como poderia melhorar e qualificar a sua
escrita.
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A primeira atividade do Diagnóstico da Aprendizagem foi um questionário de perfil
com as características individuais de cada acadêmico, o qual foi respondido por 551 alunos.
Nisso, constatou-se que 310 (56%) dos alunos tinham entre 18 e 23 anos de idades, 151(27%)
dos alunos tinham entre 24 e 29 anos e apenas 90 (16%) tinham mais de 30 anos de idade.
A maioria dos acadêmicos encontrava-se no quarto e no oitavo semestre do curso de
graduação, sendo que, 352 (64%) dos alunos ainda não tinha cursado a disciplina de
Português Instrumental. Entre os alunos participantes, 450 (81%) consideraram apresentar
dificuldades para elaborar um texto científico.
O instrumento de pesquisa aplicado aos alunos foi organizado em 23 questões a partir
de uma sistematização de escala likert. As questões foram classificadas em momentos da
escrita para que os acadêmicos pudessem refletir sobre seu processo individual de criação
dos textos científicos. Nesse sentido, as perguntas foram organizadas em três etapas: a préescrita, a construção da escrita e a pós-escrita. A primeira pergunta questionava se os alunos
tinham o hábito de realizar leituras prévias para explorar o tema na elaboração de um artigo
científico, 249 alunos (45,2%) afirmaram realizar sempre leituras para estudar o tema, sendo
que 224 alunos (40,7%) disseram fazê-lo às vezes. Já 78 alunos (14,1%) nunca realizam
leituras preliminares para estudar o tema antes de iniciar a escrita.
Foi questionado aos alunos se eles elaboravam um planejamento da escrita por meio
de um esqueleto, sumário, esboço ou mentalmente e procuravam seguir o planejado
inicialmente, como um orientador para a produção textual. Este questionamento se repetiu
de diferentes formas nas perguntas 2, 5, 10, e 13, envolvendo os três momentos da escrita.
O que poderá ser observado na figura 2.

Processo de planejamento da escrita
80,0%

57,5%

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

34,8%

27,8%
9,8%

8,9%

4,4%

5,6%

7,1%
6,0%

Nunca faço

29,4%

1,8%

6,0%

11,4%

37,2%

21,2%

Não acho

P2 (Pré Escrita)

24,9%

33,8%

20,5%
18,5% 33,4%

Às vezes

P5 (Escrita)

P10 (Escrita)

P13 (Pós Escrita)

Figura 2: Planejamento da escrita científica
Fonte: Autor

É interessante observar a partir da figura 2 os resultados do questionamento quanto
ao processo de planejamento da escrita. Quando foi questionado ao aluno na fase inicial da
produção textual (P2) se ele criava um esboço inicial para organizar o texto, apenas 102
alunos (18,5%) afirmaram realizá-lo. Contudo, na fase de produção do texto (P5 e P10),
quando questionados sobre a utilização do seu esboço inicial para escrever, aumentou o
número de alunos que responderam ter esta postura sempre (plenamente), 113 alunos
(20,5%) e 184 alunos (33,4%). O que propõe essa pergunta é que o aluno pense na escrita
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como um processo contínuo, que inicia em seu planejamento até sua revisão final e quais
são as estratégias e recursos que poderão apoiar para qualificar.
Quando questionados na última etapa da pós-escrita (P13), referente ao processo de
avaliação do texto construído, se o aluno retornava ao seu esboço inicial do texto para
verificar se efetivou o planejamento da escrita, a maioria, afirmou sempre fazer isso, 317
alunos (57,5%). Contudo, se avaliarmos o número de alunos que informou fazer esboço
inicial sobre seu texto, percebemos uma diferença nas respostas.
Outra pergunta proposta aos alunos foi referente ao objetivo do texto, se eles
elaboravam um objetivo claro, e se continuavam a se preocupar em alcançar o objetivo
durante a construção do texto. Também se buscou saber se, na etapa da pós-escrita, os alunos
retornavam para verificar se o objetivo foi atingido ou não. A figura 3 apresenta alguns destes
resultados.

O objetivo do trabalho consta no processoda
escrita
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

1,3%1,1%2,0%

3,8%0,7%1,6%

9,4%5,8%10,9%

Nunca faço

Não acho
importante

Raramente

P7 (Pré Escrita)

P11 (Escrita)

31,6% 34,7%
23,2%

Às vezes

69,1%
53,9% 50,8%

Plenamente

P14 (Pós Escrita)

Figura 3: Objetivo do texto
Fonte: Autor

O resultado exposto na coluna do item “Plenamente”, é um resultado satisfatório, se
analisado isoladamente, 297 alunos (53,9%) elaboram e se preocupam com o objetivo do
trabalho (P7), enquanto que 381 alunos (69,1%), um número maior ainda, escreve o texto
atento em cumprir o objetivo proposto (P11). Mas, um dado relevante nesses resultados é
que uma parcela dos alunos, mesmo que pequena, não se preocupa em atentar a todas as
etapas para verificar se os objetivos do texto foram alcançados ou não. Neste sentido,
percebe-se uma lacuna com a qual a ferramenta proposta nesta pesquisa pode contribuir para
tornar o texto coerente na perspectiva das quatro metarregras, principalmente com a
metarregra Repetição e Relação, que buscam o objetivo do texto em todas as suas partes ou
capítulos.
Ao final da atividade os alunos foram convidados a avaliar a sua prática com o
Diagnóstico da Aprendizagem. A seguir são apresentados alguns relatos dos alunos.
Um aluno escreveu: “O questionário fez-me refletir sobre detalhes que, muitas vezes,
deixamos de lado por simples desatenção, perdendo, assim, uma oportunidade demelhorar
o trabalho desenvolvido. A etapa em que utilizei o Sobek se mostrou muito interessante,
tendo em vista a facilidade que nos gera na interpretação de nossas intenções durante a
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pesquisa. Mostrou exatamente os meus maiores objetivos na pesquisa e seus complementos,
realmente esclarecendo todos os pontos principais abordados no projeto, inclusive as
palavras-chave”.
Outro aluno relatou: “Uma atividade interessante de se realizar. O questionário me
fez analisar meu processo de escrita. Ao utilizar o Sobek, não consegui fazer o download,
então realizei de forma online, mas consegui analisar a coerência, e as palavras
selecionadas para irem nas Palavras-Chave, que das três, duas se encontravam no mapa,
porém optei por trocar, para ter mais sentido com o trabalho realizado”.
A escrita desse aluno revela o interesse em usar o Sobek para a monografia: “O Sobek
é uma importante ferramenta para analisar a forma com que será estruturado qualquer
projeto e principalmente a monografia. O intuito é perceber a deficiência textual, auxiliará
nos objetivos delimitando os aspectos principais a serem abordados e economizando tempo
e dando maior contribuição para o resultado esperado. O Sobek é o delineamento principal
com as palavras-chave relacionando cada uma com um elo de raciocínio e pensamento para
ser apurado em cada capítulo e no corpo do trabalho, para seguir uma linha de pensamento
sem perder o foco da pergunta, que será respondida ao final do projeto e trabalho. Auxiliará
muito para recapitular as principais ideias refletindo numa conexão com a concordância
lógica dos conceitos. Ao responder o questionário, remete-se a noção de estar revendo
capítulos estudados durante a disciplina e ler juntamente quando estiver formatando e
estruturando a monografia, que já é o início para delimitar os temas a serem abordados
com maior ênfase”.
A maioria dos alunos que escreveu a sua autoavaliação relatou que o questionário os
fez pensar sobre o processo da escrita acadêmica, e etapa do Diagnóstico em que era utilizado
o Sobek, os fez visualizar graficamente o seu texto para verificar o cumprimento dos
objetivos pretendidos e os conceitos relacionados. A próxima fala apresenta essa ideia: “O
Diagnóstico da Aprendizagem foi muito importante para podermos ter uma outra visão do
processo de escrita, e também colocar em prática o estudo feito durante todo semestre. O
Sobek ajudou muito para analisar a coerência e conceitos que poderiam estar repetitivos ou
que não se encaixavam corretamente. Achei interessante a atividade e bem proveitosa, tive
um pouco de dificuldade na hora de operar o Sobek, fora isso, o resto do diagnóstico estava
muito bem explicado e fácil de entender”.
O que é possível perceber nos relatos é que o questionário e o Sobek se
complementam, constituindo a ferramenta Diagnóstico da Aprendizagem.
Ao final da atividade foi solicitado aos alunos, de forma voluntária, que relatassem
como foi o processo de realizar o Diagnóstico da Aprendizagem. Diante disso, 103 alunos
(24,82%) escreveram sobre a sua experiência e registraram a importância da atividade para
qualificar a escrita acadêmica, apresentaram as suas facilidades (contribuições),
dificuldades, assim como outras perspectivas de uso do Sobek para seus trabalhos
acadêmicos.
4. Considerações Finais
O estudo apresentado referente a aplicação da ferramenta Diagnóstico da Aprendizagem
alcançou o seu objetivo principal que era a verificação de apoio da tecnologia para qualificar
os textos acadêmicos. Nesse caso específico, a aplicação de uma atividade que questionava
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os acadêmicos quanto a sua forma de escrita e o chamava a reflexão a partir dos grafos
gerados pelo software Sobek, para que se analisassem, se deveriam ou não refazer o seu texto
original.
Esse processo foi rico de possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento da
autonomia do aluno. Pois ele refletia quanto a sua aprendizagem e tomava as decisões com
responsabilidade. No entanto, esse momento também foi cercado de facilidades e
dificuldades, seguem algumas.
Dentre as facilidades destacam-se a contribuição das perguntas problematizadoras
que levaram o aluno a questionar-se sobre o seu próprio processo de escrita e também se
destaca o uso do Sobek para visualizar o texto de forma gráfica, com intuito que o aluno se
distancie e observe a sua produção, e se ela responde ou não ao objetivo do texto. Assim,
torna-se perceptível a unidade harmoniosa entre a metodologia de questionamento sobre o
processo de produção da escrita e a análise do texto no formato gráfico.
As dificuldades relatadas foram poucas e expressaram-se no sentido de utilização ou
download do Sobek, o que pode ser minimizado com o uso do software online.
Para as próximas pesquisas nessa área sugere-se minimizar o tamanho da atividade e
facilitar o acesso ao software Sobek, talvez indicando ao aluno que utilize somente a versão
online do software.
Essa pesquisa levou a maioria dos acadêmicos envolvidos a refletirem sobre o
processo de escrita, como se organizam para escrever, o que querem comunicar, como
comunicar, as ideias principais, as secundárias e as relações estabelecidas entre elas. Mas o
interessante é que o aluno não aprendeu isso lendo, ele aprendeu efetivamente em seu próprio
texto, na busca pela construção de um texto corretamente coerente.
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Abstract. The rapid and intense technological development that humanity has
lived in the last decades has created conditions for the students nowadays be
alienated by ICTs. An Easy Access of ICTs allows young students to show a
tendency to be multitasking, for code example, being able to listen to an audio
while reading a book. This article demonstrates a study with students of the
course in Accounting in order to integrate adaptive learning and learning
styles in order to make the students' learning trajectories. Results were
positive and instigators to continue research in this scope.
Resumo. O rápido e intenso desenvolvimento tecnológico que a humanidade
tem vivido nas últimas décadas tem criado condições para que os estudantes
da atualidade sejam alienados pelas TICs. O fácil acesso as TICs permite
que jovens estudantes mostrem uma tendência a serem multitarefa, por
exemplo, sendo capazes de ouvir um áudio enquanto lê um livro. O presente
artigo demostra um estudo realizado com estudantes do curso de Ciências
Contábeis por forma a integrar a aprendizagem adaptativa e os estilos de
aprendizagem com a finalidade de compor trajetórias de aprendizagem dos
estudantes. Os resultados obtidos foram positivos e instigadores para a
continuação das pesquisas neste escopo.
1. Introdução
De acordo com Alves (2011), novas abordagens têm surgido em decorrência da
utilização crescente de recursos multimídias e ferramentas de interação a distância no
processo de produção de cursos, pois com o avanço das mídias digitais e da expansão
da Internet, torna-se possível o acesso a um grande número de informações. Tais fatores
permitem a interação e a colaboração entre pessoas distantes geograficamente ou
inseridas em contextos diferenciados. Neste sentido cabe ao professor propor
metodologias que fazem uso massivo das tecnologias disponíveis como forma de inovar
os processos educacionais, representando mudanças na concepção do ensino e
aprendizagem e definir claramente que papéis devem desempenhar estudantes e
professores.
Uma forma de elevar o nível de qualidade no sistema de ensino superior é
através da descoberta de conhecimento a partir de dados educacionais, e estudar os
principais atributos que podem afetar o desempenho dos estudantes. O conhecimento
descoberto pode ser usado para traçar trajetórias de aprendizagem a serem seguidas
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pelos estudantes e propor recomendações úteis e construtivas para que professores
durante o planejamento pedagógico, melhorem a qualidade da tomada de decisão, com
o objetivo de melhorar o desempenho acadêmico.
Neste estudo propõe-se a abordagem da aprendizagem adaptativa, em que,
segundo Lázaro (2014), a aprendizagem adaptativa pode ser definida como um
conjunto de interações entre estudantes e máquinas, na qual o conteúdo, o formato, o
dispositivo e as avaliações, são apresentadas com base em resultados prévios, ações,
preferências, dados capturados de resultados, comparação com resultados similares,
suportado em diferentes graus por instrutores presenciais, com objetivo de criar
diferentes caminhos de aprendizado.
A aprendizagem adaptativa preconiza oferecer materiais didáticos que se
adaptam às necessidades dos estudantes em função dos seus níveis de conhecimento,
tendo como meta alcançar níveis mais altos de qualidade e resultados da aprendizagem.
Ocepek et al. (2013) defendem que estudantes tendem a preferir determinadas mídias
em detrimento a outras, de acordo com o estilo de aprendizagem. Neste sentido,
integrando a aprendizagem adaptativa aos estilos de aprendizagem, cada estudante cria
sua própria trajetória de aprendizagem para alcançar os objetivos da disciplina. Dessa
forma, várias trajetórias de aprendizagem podem ser criadas dentro do mesmo
conteúdo, disciplina ou curso.
De acordo com Simon (1995), uma trajetória hipotética de aprendizagem (THA)
é uma construção de ensino - algo que professores pressupõem como uma forma de dar
sentido para onde os estudantes e professor podem ir. É hipotética porque uma
trajetória de aprendizagem real não é conhecível com antecedência.
Especificamente no processo de ensino, os professores são agentes que criam
THA’s com o propósito de planejar as atividades que definirão a Trajetória de
Aprendizagem (TA) dos estudantes com possíveis atividades futuras. O tempo que o
estudante leva para aprender depende do tempo que ele tem para acessar os conteúdos.
O presente artigo visa demonstrar a integração entre a aprendizagem adaptativa
e os estilos de aprendizagem (EA) para compor trajetórias de aprendizagem dos
estudantes. Um estudo de caso foi aplicado com alunos do curso de Ciências Contábeis
da UFRGS, em que foram realizadas atividades educacionais com o auxílio de um
sistema de aprendizagem denominado “Apresentações Adaptativas Multimodais e
Multimídias” (AAMM), e desta forma, verificar possíveis indícios resultantes da
aplicabilidade da metodologia proposta.
2. Trabalhos Relacionados
Ao longo do tempo diversas pesquisas tem sido realizadas relacionadas a
aprendizagem adaptativa e aos estilos de aprendizagem. Embora as trajetórias de
aprendizagem sejam um tema relativamente recente, algumas pesquisas vêm sendo
desenvolvidas no ensino superior mostrando desta forma a pertinência do tema.
Um trabalho que motivou a pesquisa em curso é o de Rousseau et al. (1999).
Neste trabalho os autores propuseram uma solução genérica para a adaptação do usuário
em apresentações multimídia sincronizadas. Eles consideraram a adaptação como um
problema de transformação: o usuário especifica um atributo que aplicado a uma
apresentação genérica multimídia produz uma exibição personalizada. Os autores
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especificaram um meio de expressar as descrições dos conteúdos e dos conteúdos
alternativos em apresentações multimídia genéricas. A adaptação do usuário foi
baseada no atributo do conteúdo que o indivíduo usa para selecionar conteúdos
alternativos ou elementos que correspondem a descrições do conteúdo.
Bechara e Haguenauer (2010) fazem uma integração entre a aprendizagem
adaptativa e os estilos cognitivos de aprendizagem. Os autores propõem um modelo
adaptativo que leve em conta os estilos cognitivos dos estudantes. Na pesquisa, eles
buscam discutir a especificação funcional para o desenvolvimento de um ambiente
virtual de aprendizagem baseado na plataforma Moodle tendo em conta a adaptação na
estrutura da interface da plataforma, de modo a considerar as características individuais
dos estudantes.
O trabalho de Mozzaquatro et al. (2010) mostra que um AVA adaptado ao estilo
cognitivo do estudante influencia positivamente no processo de aprendizagem do
estudante. Neste trabalho, os autores apresentam a adaptação do ambiente virtual de
aprendizagem Mobile Learning Moodle aos diferentes estilos cognitivos utilizando a
hipermídia adaptativa. Eles concluem que o conhecimento prévio dos estilos cognitivos
influencia positivamente na estrutura cognitiva dos estudantes.
As pesquisas apresentadas anteriormente servem com suporte para a
fundamentação teórica assim como base de comparação com a pesquisa em curso. O
diferencial entre a presente pesquisa e as demais reside na apresentação dos objetos de
aprendizagem de forma paralela dentro do ambiente de aprendizagem, assim como, a
integração da aprendizagem adaptativa com os estilos de aprendizagem visando traçar
trajetórias de aprendizagem dos estudantes.
3. Fundamentação Teórica
Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo da forma de navegação dos
estudantes em apresentações paralelas tendo em conta os estilos de aprendizagem por
forma a compor trajetórias de aprendizagem dos mesmos. A seguir, são apresentados
os principais temas abordados neste estudo.
3.1 Aprendizagem Adaptativa
Aprendizagem adaptativa refere-se genericamente a um processo de
aprendizagem em que o conteúdo ensinado ou a maneira como o conteúdo é
apresentado muda ou "se adapta", com base nas respostas de cada estudante (OXMAN
e WONG, 2014). Segundo os autores, a aprendizagem adaptativa ajusta dinamicamente
o nível ou tipo de instrução com base nas habilidades ou preferências individuais do
estudante, e ajuda a personalizar a instrução para melhorar ou acelerar o desempenho
do estudante.
O termo "adaptativo" está associado com uma gama de diversas características
e capacidades de sistemas na indústria de e-Learning, tornando assim necessário
qualificar as qualidades que se atribuem a um sistema quando se utiliza o termo
(PARAMYTHIS e LOIDL-REISINGER, 2004).Os sistemas de aprendizagem
adaptativa, na prática, podem variar drasticamente quanto a sofisticação, nível de
detalhe, e até mesmo a diversidade de modelos de interface do usuário.
Embora possa haver exceções, os sistemas de aprendizagem adaptativa são
geralmente construídos em três elementos principais: modelo do conteúdo, modelo do
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estudante e modelo de instrução (OXMAN e WONG, 2014). Ainda segundo os autores,
o objetivo de um sistema de aprendizagem adaptativa é personalizar a instrução, a fim
de melhorar ou acelerar o ganho no desempenho de um estudante. Em sua essência, tais
sistemas são utilizados para identificar o que o estudante faz, o que ele não entende,
identificar e fornecer conteúdos que irão ajudar o estudante a aprender até que alguma
meta de aprendizado definida seja atingida.
Brusilovsky (2001), distingue dois tipos de adaptatividade para sistemas
hipermídia: adaptação a nível de conteúdo ou apresentação adaptativa e adaptação a
nível de link ou suporte à navegação adaptativa. O objetivo da apresentação adaptativa
é adaptar os conteúdos contidos em uma página aos objetivos e conhecimentos do
estudante e ainda as informações armazenadas no modelo do estudante.
Em um sistema com apresentações adaptativas, as páginas não são estáticas,
elas são construídas e geradas adaptativamente para cada usuário. O objetivo do suporte
à navegação adaptativa é assistir o estudante na orientação e navegação no hiperespaço
mudando a aparência dos links visíveis. Por exemplo, um sistema hipermídia adaptativo
pode agrupar ou parcialmente ocultar os links de uma página para tornar fácil escolher
para onde prosseguir.
O suporte à navegação adaptativa ao mesmo tempo guia e deixa o estudante
escolher o próximo assunto a ser estudado ou o próximo problema a ser resolvido
(BRUSILOVSKY, 2003). No escopo deste trabalho, um ambiente de aprendizagem é
considerado adaptativo se for capaz de monitorar e interpretar as atividades dos
usuários e inferir as preferências agindo sobre o conhecimento disponível para facilitar
a dinâmica do processo de ensino e aprendizagem.
3.2 Estilos de aprendizagem
Estilos de aprendizagem são maneiras individuais de perceber e sistematizar as
experiências que todos os indivíduos são expostos desde o nascimento, ou seja, são
características particulares de aprender (SILVA e SILVA, 2006). Cada indivíduo possui
um estilo único e diferenciado no processo de aquisição de conhecimentos.
No escopo desta pesquisa, foi selecionado o modelo de Felder e Silverman por
melhor se adequar aos objetivos propostos no desenvolvimento deste trabalho. No
modelo proposto por Felder e Silverman (1988), as dimensões dos estilos de
aprendizagem estão relacionadas com a forma de captação, percepção, organização,
processamento e compreensão da informação.
Após alguns anos de pesquisa, Felder propõe algumas alterações no seu modelo
passando a ter 4 dimensões: percepção da informação (sensorial - intuitivo), retenção
da informação (visual - verbal), processamento da informação (ativo - reflexivo) e
organização da informação (sequencial - global). Felder e Soloman (1991)
desenvolveram o Index of Learning Styles Questionnaire (ILS), que é um instrumento
online que identifica os estilos preferenciais de aprendizagem de estudantes a partir do
modelo Felder-Silverman, o qual é utilizado na presente pesquisa.
Tomando como base a aprendizagem adaptativa e que cada estudante aprende
de forma diferenciada dependendo do seu estilo cognitivo ou estilo de aprendizagem,
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diferentes trajetórias de aprendizagem podem ser traçadas para cada estudantes dentro
do mesma conteúdo.
3.3 Trajetórias de Aprendizagem
Nos processos de ensino e aprendizagem, os professores são agentes que criam
previamente trajetórias de aprendizagem a serem seguidas pelos estudantes, e os
estudantes seguem com certa flexibilidade as trajetórias disponibilizadas por cada
professor como processo de aprendizagem.
Simon (1995), propôs a noção de Trajetória Hipotética de Aprendizagem (THA)
e Simon e Tzur (2004) estenderam a mesma. A THA contém o objetivo de
aprendizagem, as atividades de aprendizagem, o pensamento e a aprendizagem em que
os estudantes podem se envolver (SIMON, 1995).
Considerando as metas, as atividades e a aprendizagem na qual os estudantes se
envolvem compõem-se as THA’s (SIMON, 1995). Para Simon e Tzur (2004), uma
THA é uma construção de ensino – a trajetória se refere aos trajetos por onde os
estudantes seguem com o objetivo de construir conhecimentos sobre os conteúdos
programados pelo professor. Ela é hipotética porque uma trajetória de aprendizagem
real não é conhecida com antecedência.
A noção de uma THA implica que o professor tem que imaginar como o
pensamento e a aprendizagem em que os estudantes podem se envolver e participar de
certas atividades instrucionais, se relacionam com o objetivo de aprendizagem
escolhido (GRAVEMEIJER, 2004). Segundo Confrey et al. (2009), trajetória de
aprendizagem é uma concepção de pesquisa desenvolvida empiricamente, que descreve
uma rede ordenada de constructos desenvolvidos pelo estudante em um processo
instrucional, cujo objetivo é através de sucessivos refinamentos de representações,
articulações e reflexões, movê-lo de um contexto de ideias informais em direção a um
contexto de conceitos progressivamente mais complexos.
As trajetórias de aprendizagem auxiliam o professor no acompanhamento das
atividades nos processos de ensino e aprendizagem. Elas dão diretrizes para determinar
em que o professor deve se concentrar, compõem a espinha dorsal para o
acompanhamento das ações, tanto por parte dos professores como por parte dos
estudantes para decisões a serem tomadas visando a melhoria dos referidos processos.
4. Metodologia
O procedimento metodológico que norteou a pesquisa teve um caráter
exploratório descritivo na forma de estudo de caso. Para validar as proposições
apresentadas nesta pesquisa, foi realizado um estudo, que se constitui da criação de um
sistema voltado ao ensino e aprendizagem denominado “Apresentações Adaptativas
Multimídias e Multimodais” (AAMM) em HTML, PHP e JavaScript.
O sistema esteve voltado para a apresentação de conteúdos de forma paralela,
e, tinha como finalidade explorar a forma como os estudantes interagem em um
ambiente que apresenta conteúdos multimídias e multimodais tendo em conta os seus
estilos de aprendizagem. O sistema AAMM apresenta dois frames, em que um dos
frames era apresentado um Objeto de Aprendizagem (OA) interativo e o outro frame
apresentava uma vídeo aula.

25

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Os estudantes estavam livres para explorar as apresentações, conforme os
convinha, podendo assistir a vídeo aula e em seguida explorar o OA, ou vice-versa,
além de poder explorar o OA e assistir a vídeo aula em simultâneo. Participaram da
pesquisa estudantes do curso de Ciências Contábeis na disciplina Computador e
Sistemas de Informação, segundo semestre de 2015, sendo um total de 11 estudantes.
O procedimento para a coleta de dados está descrito a seguir:
1)
Questionário ILS para avaliar os estilos de aprendizagem preferenciais dos
estudantes. O questionário é composto por 44 questões, cada uma com duas
alternativas, sendo que 11 questões correspondem a cada uma das 4
dimensões;
2)

Pré-teste, composto por 8 questões objetivas sobre sistemas de numeração
com o objetivo de avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes;

3)

Pós-teste, semelhante ao pré-teste com o objetivo de avaliar a compreensão
dos conteúdos ao final da atividade.

Durante a realização do estudo de caso, foi realizada uma observação não
participante como forma de saber como os estudantes exploravam os objetos
disponibilizados no sistema desenvolvido e foram realizadas anotações sobre a forma
de navegação dos estudantes no ambiente, para posterior analise e interpretação.
Foram também coletados dados referentes aos resultados de testes realizados
em turmas de semestres anteriores, referentes a mesma disciplina e mesmo conteúdo
abordado no estudo. A coleta do referidos dados teve como objetivo comparar os
resultados obtidos no estudo e os resultados dos semestres anteriores em que não foi
aplicada a metodologia do estudo.
5. Estudo de caso
O experimento em causa visava fazer um estudo da forma de navegação dos
estudantes em apresentações paralelas tendo em conta os estilos de aprendizagem por
forma a compor trajetórias de aprendizagem dos mesmos. Para a efetivação do mesmo
foi desenvolvido um ambiente de aprendizagem capaz de gerenciar objetos de
aprendizagem já existentes.
Os objetos de aprendizagem no ambiente estavam dispostos em uma formato
que possibilitava ao estudante explorá-los de forma paralela ou sequenciada, conforme
a preferência do mesmo. Os objetos de aprendizagem selecionados para o experimento
foram um objeto de aprendizagem interativo desenvolvido em Silverlight e uma vídeo
aula, ambos sobre o mesmo tópico (sistemas de numeração).
O experimento teve a duração de 3 semanas correspondentes a 6 aulas. O
primeiro encontro foi reservado a explicar aos estudantes sobre as atividade a realizar
e os mesmos foram orientados a responder ao questionário sobre estilos de
aprendizagem. No segundo encontro os estudantes foram submetidos ao pré-teste sem
aviso prévio.
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Figura 1 - Sistema AAMM
Fonte: Autor
Após a realização do pré-teste, os estudantes foram orientados sobre os
procedimentos para realizar as atividades online interagindo com o ambiente. Esta
atividade teve a duração de uma semana, correspondente a dois encontros e os
estudantes realizaram esta atividade no laboratório de informática. Posteriormente o
período da interação com o ambiente, os estudantes foram submetidos a um teste (pósteste). A tabela a seguir ilustra a forma de navegação dos estudantes no ambiente assim
como as notas do pós-teste. Os estudantes estavam livres para escolher a forma de
navegação entre os OA disponibilizados no ambiente.
Tabela 1. Interação dos estudantes com o sistema AAMM
No de estudantes
1
1
5
4

Forma de Interação
Vídeo aula - OA (simultaneamente)
Vídeo Aula - OA e Vice Versa
Vídeo Aula seguida de OA
OA seguida de Vídeo Aula

Nota do
Pós-teste
9.0
5.0
7.2
6.6

A partir dos dados da tabela 1 pode-se verificar que o estudante que visualizou
simultaneamente a vídeo aula e o OA interativo obteve a melhor nota após a realização
de todas atividades. Esta constatação não pode ser considerada conclusiva pelo fato de
ter sido apenas um estudante e que vários fatores podem estar envolvidos para o referido
resultado. Na tabela 2 estão apresentados os resultados (percentualmente) dos estilos
de aprendizagem preferenciais dos estudantes participantes do estudo por dimensão.
Tabela 2. Estilos de Aprendizagem de estudantes
Percepção
Sen.
Int.
82.35
17.65

Dimensões dos Estilos de Aprendizagem
Retenção
Processamento
Vis.
Ver.
Ati.
Ref.
64.7
35.3
52.9
47.1
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Glo.
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A partir dos dados pode-se verificar que existe um equilíbrio nas dimensões do
processamento e organização da informação. Este resultado encoraja que mais estudos
possam ser realizados fazendo combinações entre as dimensões em equilíbrio. De
acordo com Dorça et al. (2013), os estilos de aprendizagem têm uma natureza
estocástica. Ainda segundo os autores, 16 combinações podem ser encontradas nos
estilos de aprendizagem. Neste estudo, com o resultado preliminar da tabela 2, foi feita
uma combinação estocástica das dimensões processamento e organização da
informação.

Figura 2. Combinações de Estilos de Aprendizagem
A partir da combinação entre as duas dimensões, resultou em um equilíbrio
entre as combinações Ativo + Sequencial e Reflexivo + Global, e, nenhum estudante
mostrou preferencias para as combinações Ativo + Global e Reflexivo + Sequencial. A
figura 3 apresenta os resultados do pré-teste e pós-teste e a figura 4 a evolução das
medias da turma ao longo dos semestres.

Figura 3 e 4. Comparação entre o Pré-teste e Pós-teste e evolução das Médias por
semestre
Fonte: Autor
Com os dados da figura 3 e 4, pode-se verificar que houve um salto quantitativo nas
notas dos alunos comparando o pré-teste e pós-teste, e houve um crescimento na
média comparando as médias dos semestres anteriores, excetuando a média do
segundo semestre do ano de 2013. Este resultado é encorajador para prosseguir com a
pesquisa com um tamanho de amostra maior e com mais conteúdos para os
estudantes.
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6. Considerações Finais
No presente estudo foram analisados aspectos relacionados a aprendizagem com
um enfoque em sistemas de aprendizagem adaptativa recorrendo a mídias paralelizadas.
Um dos principais objetivos dos sistemas de aprendizagem adaptativa é a
personalização do ensino com a finalidade de melhorar ou acelerar os ganhos no
desempenho do estudante. Como forma de satisfazer o problema do estudo e atingir os
objetivos previamente definidos, foi realizado um estudo de caso com a finalidade de
verificar a viabilidade da proposta apresentada.
Numa primeira fase, foi desenvolvido um protótipo do sistema que se pretende
desenvolver. Com o protótipo desenvolvido foi realizado o estudo e a coleta de dados
preliminares. Após o levantamento bibliográfico e a realização do estudo piloto foi
possível identificar os perfis de estudantes que preferem alterar o sincronismo temporal
das apresentações presentes no sistema. Foi possível constatar a possibilidade de
diminuir o tempo total de duas apresentações sequenciais como sendo uma
apresentação paralela.
Neste caso, é necessário gerenciar as apresentações multimodais no que diz
respeito às narrações originais de áudio. Com a proposta apresentada foi possível
verificar uma melhora do desempenho dos estudantes da turma do estudo piloto,
quando comparado com o desempenho das turmas de semestres anteriores, onde as
aulas eram expositivas.
No que diz respeito aos estilos de aprendizagem, para o grupo de estudo foi
possível verificar que existe um equilíbrio no número de estudantes com o estilo
preferencial para as dimensões do processamento e organização da informação. Ao
selecionar objetos de aprendizagem para compor as apresentações paralelas para
estudantes com as mesmas características dos estudantes do estudo, pode-se tomar em
consideração essas dimensões como forma de satisfazer o maior número possível de
estudantes que interajam com o sistema.
Para trabalhos futuros, pretende-se melhorar o sistema desenvolvido, aumentar
o tamanho da amostra e diversificar os conteúdos a abordar como forma de tornar a
pesquisa mais robusta.
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Abstract. Digital technologies have created new possibilities for access and
dissemination of information, which requires professional knowledge and
competence to organize, analyze and interpret data. This requires rethinking the
spaces and educational time, in order to meet the desires and behaviors of the
new generations born immersed in digital technologies. In this sense, this paper
aims to present the Statistical Learning Centre planned from the Blended
Learning. This hybrid form of teaching involves using videos, games,
simulations, data collection, group activities and individualized, in order to
enhance the learning of statistical concepts.
Resumo. As tecnologias digitais têm criado novas possibilidades para o acesso
e divulgação da informação, o que exige dos profissionais conhecimento e
competência para organizar, analisar e interpretar dados. Para tal é necessário
repensar os espaços e tempos educativos, a fim de atender os anseios e
comportamentos das novas gerações que nasceram imersas nas tecnologias
digitais. Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo apresentar a Sala de
Aprendizagem da Estatística planejada a partir da modalidade Blended
Learning. Esta forma híbrida de ensino envolve a utilização de vídeos, jogos,
simulações, coleta de dados, atividades em grupo e individualizadas, de forma
a potencializar a aprendizagem dos conceitos de estatística.
1. Introdução
A Estatística contribui cientifica e tecnologicamente com a sociedade na medida em que
os cidadãos passam a responder adequadamente às demandas sociais que envolvem a
utilização dos recursos tecnológicos, o tratamento da informação e produção de
conhecimento. O acesso às ferramentas digitais é importante, porém, com um sentido
mais amplo e coletivo de melhoria social, de conquista da cidadania. Segundo Belloni
(2006), o mundo digital exige um trabalhador multicompetente, multiqualificado, capaz
de trabalhar coletivamente, sempre pronto a aprender, em suma um trabalhador mais
informado e autônomo.
A Internet, ao criar novas possibilidades para o acesso à informação, modifica o
trabalho humano e traz novas formas de produzir, armazenar, processar, recuperar e
transmitir informações, gerando novos hábitos e formas de pensar. Segundo Moraes
(2007), vivemos a Era das Relações, a qual requer que o conhecimento seja visto como
um processo em continuidade, no qual o produto resultante nunca está completamente
pronto e acabado. Os jovens desta geração, nascidos imersos nas mídias digitais
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Interativas, têm comportamentos e anseios diferentes das gerações anteriores, exigem
maior interação e desafios (OLIVEIRA, 2010).
Os espaços e tempos educativos, profissionais e sociais estão sendo
transformados. No entanto, não seguem um padrão único, apresentam variações que
dependem do contexto histórico, cultural, econômico e social. É preciso educar para a
diversidade dos outros, saber que cada um tem o direito de ser diferente, único e singular,
o que exige respeito pelo outro. Vale aqui ressaltar, que não basta apenas saber como
utilizar as tecnologias digitais, é necessário entender seus usos e possibilidades no
ambiente educacional de forma a potencializar o processo de ensino e aprendizagem.
Neste sentido, Grupo de Pesquisa em Educação Estatística de nossa instituição tem
buscado planejar o espaço da sala de aula de Estatística de forma a integrar elementos de
um ambiente de aprendizado presencial com a flexibilidade e os recursos digitais
utilizados na Educação a Distância. Esta forma híbrida de ensino, denominada Blended
Learning, é uma tentativa de oferecer “o melhor de dois mundos” — isto é, as vantagens
da educação a distância combinadas com todos os benefícios da sala de aula tradicional
(MARSH, 2003; PASCUAL, 2003). O presente artigo tem por objetivo apresentar este
ambiente mais flexível, bem como avaliar a opinião dos estudantes sobre o mesmo.
2. Repensando o Espaço Educacional
De acordo com a Teoria da Biologia do Conhecer, proposta por Maturana e Varela (2005),
o viver não se separa do conhecer, o que nos leva a refletir sobre os métodos pedagógicos
tradicionais que, em geral, são processos mecânicos, estranhos ao viver e, muitas vezes,
indesejáveis para a ontogenia dos sujeitos cognitivos.
Se assim compreendemos o conhecer e o aprender, não podemos concordar com
práticas de ensino com ênfase na exposição dialogada centrada no docente, com baixo
índice de participação dos estudantes, inviabilizando, muitas vezes, que os mesmos
expressem o que vivenciam, e focada, em sua maioria, na comunicação de informações e
conceitos pré-definidos. Acreditamos que só se aprende nas vivências, nas interações que
fazemos com o ambiente.
Se os educadores assumirem a interação como um pressuposto para o aprender,
segundo Pellanda (2009), terão que repensar suas práticas e estratégias pedagógicas. Tal
repensar deve-se dar a fim de que se possibilite a participação efetiva de cada estudante
na construção de seu conhecimento, bem como no desenvolvimento de competências que
realmente importam para os estudantes no fluxo do viver. No entanto, o que temos
observado nas instituições de ensino é que muitas vezes o estudante consegue resolver um
exercício envolvendo média, desvio-padrão e correlação, mas não sabe interpretar estas
medidas estatísticas ou até mesmo analisar um simples gráfico. Tal situação evidencia a
desconexão entre o conhecimento ensinado e testado nas instituições de ensino e o que é
exigido na vida social e profissional.
Segundo Garfield e Gal (1999), conforme os estudantes adquirirem maior
conhecimento estatístico poderão também ser capazes de questionar a validade das
interpretações de dados e das decisões tomadas e generalizações realizadas com base em
pesquisas científicas. Possibilitando que esses desenvolvam seu potencial de forma livre,
autônoma e plena.
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Para Gal (2002) fazer estatísticas não é equivalente a compreender estatísticas.
Cálculos não devem ser o centro das atenções. Ser capaz de calcular, por exemplo, um
desvio padrão, não demonstra a habilidade do estudante para entender o que o desvio
padrão é, o que ele mede, ou como ele é usado. “Na análise de dados, o contexto fornece
o significado” (p.803).
Conscientes desta realidade, o Grupo de Pesquisa em Educação Estatística de
nossa instituição, busca promover um ambiente educacional mais instigante e
participativo por meio do Blended Learning. Esta modalidade de ensino parte do
pressuposto de que não há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma
única forma de ensinar. O trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias
digitais e propiciar momentos de aprendizagem e troca, que ultrapassam as barreiras da
sala de aula. Aprender com os pares torna-se ainda mais significativo quando há um
objetivo comum a ser alcançado pelo grupo (BACICH e MORAN, 2015).
Basicamente, esta modalidade congrega atividades presenciais e atividades à
distância. Seus princípios são: criar um ambiente de motivação para engajar os alunos nas
atividades; possibilitar a reflexão como forma de construção dos conceitos; estimular a
cooperação entre os participantes; desenvolver a autonomia na busca da informação e a
capacidade de investigação, promover a integração de momentos presenciais e virtuais,
leitura prévia, banco de testes para avaliação formativa e rotação de estações com
propostas diferentes de ensino.
Twigg (2003) apresenta os resultados encontrados em dez cursos de diferentes
instituições em que foram introduzidos tecnologias no âmbito de um modelo de "Blended
Learning". Todos os projetos encontraram aumentos significativos na relação ensino e
aprendizagem, tornando o processo mais ativo e centrado no aluno. O objetivo principal
é mover o estudante de uma atitude passiva para um papel mais ativo na construção de
sua aprendizagem, o que caracteriza esta modalidade de ensino dentro de concepções
epistemológicas construtivistas/interacionistas.
Para tal o Grupo de Pesquisa conta com uma sala de aula especial, Sala de
Aprendizagem de Estatística (SalAEst), Figura 1, e com o Laboratório de Estudos
Cognitivos e Tecnologias na Educação Estatística (LabEst).

Figura 1 – Sala de Aprendizagem de Estatística (SalAEst)
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Estes são equipados com computadores, lousa digital, tablets, multimídia e
caixas de som, bem como dez mesas hexagonais que potencializam a interação e o
debate entre os estudantes. Além disso, nestes laboratórios, atuam orientandos de pósgraduação e bolsistas vinculados a projetos de ensino, extensão e pesquisa envolvendo
a promoção da ciência e tecnologia na resolução de problemas das diversas áreas de
atuação da equipe proponente.
O planejamento destes laboratórios visa promover o ensino e a aprendizagem da
estatística em um ambiente educacional mais flexível que possibilite maior ação e
interação dos estudantes por meio de projetos de pesquisa em grupo, simulações, ambiente
virtual de aprendizagem, material concreto e recursos audiovisuais. Além disso, pretendese ampliar o conceito de aula, de interação e pesquisa para além da presença física num
mesmo espaço e ao mesmo tempo.
Segundo Moran (2013) o ensino híbrido está emergindo como uma inovação
sustentada em relação à sala de aula tradicional, onde os espaços educacionais estão sendo
repensados para espaços mais abertos, onde lazer e estudo estejam mais integrados.
Segundo o autor, precisamos “dar menos aulas”. Para tal é importante um planejamento
cuidadoso do espaço de aprendizagem, disponibilizar na internet o conteúdo fundamental,
elaborar um plano de ensino que orientem os estudantes quanto ao seu percurso
pedagógico, promover atividades mais ricas em sala de aula com a supervisão do
professor, misturar vídeos e materiais nos ambientes virtuais com atividades de
aprofundamento nos espaços físicos ampliamos o conceito de sala de aula.
3. Atividades da SalAEst
Nesta seção, apresentamos alguns dos suportes pedagógicos utilizados nas atividades das
disciplinas realizadas na SalAEst a fim de promover a aprendizagem dos conceitos de
probabilidade e estatística:
- Os Projetos de Aprendizagem1 (PA): consistem na realização de uma pesquisa que
parte de um tema do interesse do estudante, desde o planejamento a pesquisa,
determinação da população alvo, método de amostragem, coleta, apresentação e
organização de dados. Ao final, os estudantes elaboram um relatório com os resultados da
pesquisa e apresentam para os demais colegas. O trabalho em grupo tem como objetivo
proporcionar a discussão de ideias e promover a aprendizagem de forma dinâmica, através
da cooperação entre os estudantes. Segundo Fagundes, Sato e Maçada-Laurino (1999) o
educar pela pesquisa torna o aprendiz autônomo para sistematizar suas próprias
informações, ampliando sua rede de significações. Seu raciocínio lógico passa a ser
reestruturado, enquanto elabora sínteses de respostas descritivas e explicativas para o
tema investigado.
- Videoaulas: estas possibilitam aos estudantes retomarem os conceitos
trabalhados em aula e ampliar o espaço da sala de aula para além das quatro paredes.
Segundo Mattar (2009) os vídeos têm sido cada vez mais utilizados como recurso
pedagógico, atendendo aos múltiplos estilos de aprendizagem e as múltiplas inteligências.
Para o autor "muitos alunos aprendem melhor quando submetidos a estímulos visuais e
sonoros, em comparação com uma educação tradicional" (p.3). As
1

Maiores detalhes sobre PA no ensino de Estatística pode ser obtido em Porciúncula e Samá (2014)
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videoaulas de estatística estão disponibilizadas no YouTube, Figura 2. O link para cada
uma das videoaulas são colocados, nos respectivos tópicos do conteúdo que abarcam, na
Plataforma Moodle, ambiente virtual de aprendizagem das disciplinas de Estatística.
- Plataforma Moodle: esta ferramenta de ensino, assim como as videoaulas
também ampliam o espaço da sala de aula. Neste ambiente são disponibilizados os
materiais utilizados nas disciplinas, tais como, planos de ensino, links para as videoaulas,
sites com temas ou notícias relacionadas aos conceitos trabalhados e as atividades
avaliadas. Estas consistem desituações-problemas.
- Simulação: outra importante contribuição das tecnologias digitais no ambiente
educacional diz respeito a possibilidade de trabalhar com a simulação eletrônica a partir
de software específicos e sites na internet, como pode ser observado na Figura 3, que
apresenta um simulador para o Problema de Monty Hall. Chance, delMas e Garfield
(2004) argumentam que os alunos se interessam mais na aprendizagem da Probabilidade
e da Estatística quando são usadas simulações. O uso de programas de simulação
possibilita melhorar a intuição probabilística uma vez que torna possível a exploração e a
descoberta de conceitos e princípios que de outro modo seriam muito mais abstratos
(FERNANDES et al, 2009). O uso da simulação tem sido cada dia mais aceito e
empregado como uma técnica que propicia a imitação virtual do comportamento aleatório
de um determinado fenômeno.

Figura 2. Videoaula

Figura 3. Simulador

Fonte: https://goo.gl/XU16JA

Fonte: http://goo.gl/aI4BxB

- Material concreto: este também possibilita por meio da experimentação o
desenvolvimento do raciocínio, reflexão, questionamentos e estratégias para construção
do conhecimento, levando o estudante a aprender no seu próprio tempo (LORENZATO,
2006). Com base nisso, acreditamos que a manipulação e exploração do material concreto
possam contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem da Estatística, desde que
utilizados de forma a explorar o seu potencialpedagógico.
Para Heckler, Saraiva e Oliveira Filho (2007) o uso da tecnologia digital tanto
contribui para o processo de aprendizagem dos estudantes quanto pode atrapalhar em
certos momentos, já que pode desestimular a leitura de textos levando os alunos a ficarem
apenas observando as imagens e simulações. Os autores ressaltam que cabe ao professor
dosar o tempo de uso de cada recurso, seja vídeo, simulação, material concreto, entre
outros, de forma a criar um "ambiente em que o aluno possa perguntar,
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refletir, debater, pesquisar, onde ambos possam se sentir responsáveis" (p. 273) pelo
processo ensino e aprendizagem. Maturana (1993) considera a educação um processo de
transformação na convivência, em que professores e estudantes irão modificar-se de
maneira congruente enquanto permanecerem em interações recorrentes.
Vale aqui ressaltar a importância da compreensão do espaço educacional como um
espaço social. Um espaço de experimentação e diálogo, no qual o estudante possa ir
compreendendo e construindo o seu atuar. A fim de investigar a contribuição da proposta
pedagógica da SalAEst, no final de uma das disciplinas ministrada nesta foi
disponibilizado aos estudantes de graduação um instrumento deavaliação.
4. Metodologia
O planejamento da SalAEst e a avaliação da aprendizagem de estatística neste espaço
híbrido de ensino integram a proposta do Projeto de Pesquisa, aprovado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq em 2016.
No final do 1º semestre de 2016 foi disponibilizado aos estudantes da disciplina
de Estatística um instrumento de avaliação com questões abertas e fechadas. Esse
instrumento teve por finalidade avaliar a sala de aula de estatística planejada de acordo
com a modalidade Blended Learning. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes de
graduação do curso de Administração que tiveram as aulas de estatística ministradas na
SalAEst. A disciplina consistia de conteúdos de Estatística Inferencial (amostragem,
distribuições amostrais, intervalos de confiança, testes de hipóteses, análise de regressão
e correlação) ministrado durante o semestre em dois encontros semanais de 2 horas cada,
totalizando 4 créditos.
A disciplina de Estatística está organizada no Moodle, onde é mantido atualizado
o plano de ensino detalhado com as atividades e conteúdo de cada dia de aula. No Moodle
também são organizados em tópicos os conteúdos da disciplina suas respectivas
videoaulas, atividades avaliadas e slides com animações dos conteúdos.
Nas questões fechadas os estudantes atribuíram uma nota de 0 (zero) discordo
totalmente a 10 (dez) concordo totalmente a cada uma das assertivas do instrumento. Na
análise destas questões utilizamos a Estatística Descritiva, como por exemplo, média e
desvio-padrão.
As questões abertas foram analisadas por meio do Discurso do Sujeito Coletivo
(DSC) proposto por Lefèvre e Lefèvre (2000), o qual consiste na construção de discursos
oriundos da junção de fragmentos das partes mais importantes das manifestações
individuais dos estudantes, denominadas aqui de expressões-chaves. A seguir, identificase a ideia central de cada expressão-chave a qual, segundo Lefèvre e Lefèvre (2000),
revela a essência do sentido do discurso individual de cada participante da pesquisa.
O passo seguinte do processo de análise constitui na redução da listagem de várias
ideias centrais e expressões-chave numa só, num discurso coletivo que reúne as diferentes
manifestações dos estudantes. Quando o conteúdo dos discursos é basicamente o mesmo,
o pesquisador pode escolher o que melhor transmitisse a ideia central explicitada. Esse
discurso, elaborado com trechos das expressões-chave dos diferentes estudantes, permite
uma melhor percepção sobre as relações existentes entre
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o conteúdo empírico de suas manifestações e os referenciais teóricos que embasaram esta
pesquisa.
5. Avaliação da SalAEst pelos estudantes dagraduação

Dos 38 estudantes que iniciaram a disciplina 29 participaram até o final do semestre,
sendo que destes, 26 responderam o instrumento de avaliação. Parte desta evasão pode
ser justificada em decorrência do curso ser ofertado no turno da noite, o que dificulta
conciliar os estudos com o trabalho.
A idade média dos estudantes que participaram da avaliação é de 28,3 anos e
desvio-padrão de 8,08, 50% dos estudantes têm idade inferior a 25 anos, 54% são do sexo
feminino e 77% trabalham. Em todas as questões a nota máxima foi igual a 10. A questão
5 " Aprendo mais quando estudo sozinho" apresentou a menor média (5,9) e maior
dispersão (D.P.= 3,64), Tabela 1.
Tabela 1. Questões do instrumento de avaliação da disciplina
1

Questões
A rodada de exercícios contribuiu na aprendizagem conceitos estatísticos
trabalhados na disciplina.

Média Min.* D.P.*
8,4

3

1,97

2

O trabalho em grupo contribuiu para a aprendizagem dos conceitos de
estatística

8,6

2

2,02

3

As atividades avaliadas foram coerentes com os conteúdos abordados em
sala de aula

9,6

7

0,81

4

As videoaulas contribuíram para a compreensão dos conceitos estatísticos
da disciplina

9,3

6

1,26

5
6

Aprendo mais quando estudo sozinho
A organização da disciplina no Moodle contribuiu no planejamento e
desenvolvimento de meus estudos

5,9

0

3,64

9,1

3

1,56

7

As atividades avaliadas auxiliaram na compreensão dos conceitos
estatísticos trabalhados na disciplina

8,7

5

1,57

8

A professora promoveu o interesse dos alunos pela disciplina, incentivandoos à investigação teórica e/ou prática, ao questionamento e à realização de
leituras complementares.
O método de ensino e o material disponibilizado foram adequados à
proposta da disciplina

9,0

5

1,47

9,3

6

1,20

8,7

5

1,57

9

10 A organização da sala em mesas hexagonais possibilitou maior integração
entre os colegas da turma
* Min. = mínimo; D.P. = desvio-padrão

A questão 2 apresentou média 8,6 o que evidencia a contribuição do trabalho em
grupo na compreensão dos conceitos estatísticos. Garfield (1993) defende que o professor
realize atividades de aprendizagem em grupo, a fim de promover a construção do conhecimento
estatístico pelos estudantes. Neste cenário, o papel do professor muda de transmissor da
informação para o de orientador do processo de aprendizagem.

A questão 3 apresentou a maior nota mínima (7,0), maior média (9,6) e a menor
dispersão (0,81) o que evidencia consenso entre os estudantes em relação a coerência
entre as atividades avaliadas e o conteúdo abordado na disciplina. A questão 4 "As
videoaulas contribuíram para a compreensão dos conceitos estatísticos da disciplina"
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(média= 9,3; nota mínima =6 e D.P. = 1,26) e questão 9 "O método de ensino e o material
disponibilizado foram adequados à proposta da disciplina" (média= 9,3; nota mínima =6
e D.P. = 1,20) também foram bem avaliadas pelos estudantes e apresentam uma das mais
baixas dispersão do instrumento de avaliação.
Nas questões abertas os estudantes puderam avaliar os aspectos que consideraram
positivos ao longo da disciplina (Quadro 1); as dificuldades encontradas (Quadro 2) e o
que poderia ser modificado na disciplina a fim de contribuir mais na compreensão dos
conceitos.
Quadro 1. Discurso do Sujeito Coletivo dos aspectos positivos da disciplina
O bom humor e compreensão da professora sempre presente e disposta a tirar as dúvidas a
qualquer momento. Sua didática e atenção são incomparáveis e atraem o interesse sobre a
disciplina e faz a disciplina ser mais bacana. A organização da sala em mesas hexagonais facilita
a interação com os colegas para a realização das atividades devido aos trabalhos em grupo, os
quais contribuíram para tirar as dúvidas. A organização da disciplina no moodle, as
videoaulas, o livro que possui o conteúdo explicado de forma bem didática e os exercícios
avaliados com uma data pré-agendada. Inovação na busca de métodos de ensino melhores que
os tradicionais. Única disciplina que dispõem de vários jeitos para fazer o aluno aprender,
demonstrando a vontade de ensinar e não apenas apresentar o que está pré-escrito.

Na proposta pedagógica da SalAEst o papel do professor é criar um espaço de
experimentação e diálogo, no qual o estudante possa ir compreendendo e construindo o
seu atuar, realizando-se como um ser biológico e social. O dialogo periódico e recorrente
entre esses os estudantes possibilita, segundo Garfield (2013) a troca de experiências, o
confronto de ideias e a socialização das soluções encontradas, as quais promovem a
integração. Segundo Bittencourt et al. (2004) a produção do conhecimento não se dá de
forma solitária, mas sim de forma coletiva. Maturana (1993) considera a Educação como
um processo de transformação na convivência, em que professores e estudantes irão
modificar-se enquanto permanecerem em interações recorrentes.
Quadro 2. Discurso do Sujeito Coletivo das dificuldades encontradas na disciplina
Não tive dificuldade com a matéria, mas sim com a falta de tempo para estudo em casa e para
fazer os exercícios. Muito conteúdo em pouco tempo, junto com as outras disciplinas acaba nos
faltando tempo para estudar mais. A disciplina foi apresentada de forma coerente e de pouca
dificuldade. Apenas nos cálculos e interpretação exige atenção e muito estudo, assim como
reconhecer quais tabelas usar para cada exercício. No trabalho em grupo faltou mais interesse
dos integrantes. Tive dificuldade de concentração durante as aulas, por estar sempre reunido em
grupo.

Em relação ao que poderia ser modificado na disciplina a maioria dos estudantes
que se manifestaram apontam que não há necessidade de mudanças na disciplina. Um
dos estudantes destaca que está "é uma das disciplinas mais bem planejadas do curso
até então, unindo diferentes formas de aprendizado". Outras contribuições foram
relacionadas aos exemplos que poderiam apresentar temas do cotidiano e a troca de
grupos durante as aulas.
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5. Considerações
O planejamento da SalAEst e as pesquisas e atividades da equipe do LabEst buscam a
construção de um ambiente mais flexível de aprendizagem da estatística envolvendo a
utilização de vídeos, jogos, simulações, coleta de dados, atividades em grupo e
individualizadas. Neste ambiente de convivência e de transformação individual e coletiva
buscamos conciliar a organização do processo de ensinar e aprender com a possibilidade
de adaptá-los à cada aluno e grupo em que o tempo de cada um é respeitado.
Os resultados apresentados tanto na análise quantitativa quanto qualitativa
apontam que os estudantes valorizaram a diversidade de suportes e estratégias
pedagógicas utilizados ao longo da disciplina na SalAEst. Segundo os estudantes a
organização da sala em mesas hexagonais facilitou a interação com os colegas para a
realização das atividades devido aos trabalhos em grupo. Por outro lado, esta
organização dificultou a concentração de alguns alunos, talvez por não estarem
acostumados a um ambiente educacional mais flexível e descontraído. Os estudantes
também destacam que está é a única disciplina do curso que contempla diferentes
formas de aprendizagem, demonstrando o interesse do professor em ensinar.
Vale aqui destacar que no planejamento, na organização bem como na
investigação da contribuição de uma sala de aula de estatística mais flexível articula- se
uma rede de cooperação, formada por estudantes, professores e pesquisadores
comprometidos com o processo de ensino e aprendizagem dessa ciência.
Enfatizamos a importância da criação de um ambiente educacional motivador que
possibilite a integração, cooperação e a investigação nos momentos presenciais e a
distância. Este ambiente, com o suporte das tecnologias digitais, é um potencializador da
autonomia do estudante e da discussão e reflexão dos conceitos de Estatística.
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Abstract: In this article the reader will be closer to the opportunities and benefits of
two innovative technologies which are integrating the educational context: Virtual
Reality and Augmented Reality. The article not only discusses the definition and
characteristics of such technologies in order to differentiate them ,but it also presents
applications in the context of Environmental Education, in order to share new
methodologies and resources with teachers. Some experiences with using these
technologies applied to the Environment teaching and learning will be presented , as
well as their benefits for education.
Resumo: Neste artigo, vamos aproximar o leitor das oportunidades e das vantagens
de duas inovadoras tecnologias que estão se integrando ao contexto educacional:
Realidade Virtual e Realidade Aumentada. O artigo aborda desde definições e
características, com o objetivo de diferenciar cada tecnologia, até a apresentação
de aplicativos no contexto da Educação Ambiental, com o objetivo de compartilhar
com os professores novas metodologias e novos recursos. Abordaremos algumas
experiências de uso dessas tecnologias aplicadas ao ensino/aprendizagem do Meio
Ambiente e quais são as suas vantagens para a Educação.

1.

Introdução

A Educação Ambiental está experimentando uma integração no currículo educativo que vai
além de tema transversal, como era considerada anteriormente. O motivo é a grande
preocupação que existe em relação aos perigos da mudança climática, que é causada, dentre
outros fatores, pelo processo de industrialização e pelo consumo desenfreado, principalmente
nos países desenvolvidos. As mudanças pautadas na legislação, que procuram reduzir o
impacto negativo das medidas ambientais, não são suficientes para impedir esta situação.
Prova disso são as reuniões internacionais cada vez mais frequentes sobre alterações
legislativas em cada país, com a finalidade de melhorar as ações de proteção e conservação
ambiental. Por exemplo, a última destas cúpulas, para debater questões do Meio Ambiente, foi
a de Paris [Planelles 2015]. Estes acordos precisam de apoio na Educação, pois "[...] as atuais
condições em que se desenvolve o mundo exigem mais fortemente a Educação Ambiental
como uma via para formar as novas e futuras gerações" [González Díaz et al 2014, p. 11].
Realidades Virtual (RV) e Aumentada (RA) são duas das tecnologias mais inovadoras,
atualmente, com potencial para atividades didáticas criativas e estimulantes. Cada vez mais,
estão mais amplas e permitem vivenciar experiências únicas; proporcionam ao usuário uma
grande interatividade. Ressaltamos que é o usuário quem tem o controle do que está fazendo
e, portanto, pode aprender sobre o Meio Ambiente de uma forma prática. Ambas possibilitam
a exibição do conteúdo de forma diferente, atrativa e análoga ao real. Têm um
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impacto direto na motivação extrínseca do alunado de forma instantânea, já que seu aporte
visual e interativo é surpreendente [Zapatero Guillén 2012, p. 112, 114].
Promover atividades que estimulem o desejo de aprender dos alunos é muito importante.
Nesse sentido, vale citar o que diz Pozo [2005, p. 110] quando afirma que “[...] não há cognição
sem emoção”. Um aluno motivado com conteúdos dinâmicos e interativos aprenderá e
assimilará, muito melhor, os conceitos trabalhados.
Estas tecnologias trabalham diretamente criando experiências, o que facilita, assim, o
desenvolvimento de competências, tão importantes atualmente no currículo educacional e no
alcance de aprendizagens significativas. Em virtude das Realidades Virtual e Aumentada, os
alunos podem ter experiências que, em seu próprio contexto, muito provavelmente, não seriam
possíveis, ou por limitações econômicas ou físicas (viagens ao espaço, às profundezas dos
oceanos, ao interior do corpo humano, por exemplo).
Neste trabalho veremos duas tecnologias semelhantes, mas que se diferenciam em pontos
específicos, Realidade Virtual e Realidade Aumentada, além de consubstanciarmos o uso em
atividades de incentivo à aprendizagem sobre Meio Ambiente.

2.

Realidade Virtual: o que é e o que não é?

A expressão Realidade Virtual foi inicialmente utilizada por Jaron, na década de 1980, cujos
estudos se voltavam para a indústria de simuladores multiusuários em ambiente compartilhado.
Por ser um termo abrangente, “[...] acadêmicos, desenvolvedores de software e pesquisadores
tendem a defini-lo com base em suas próprias experiências, gerando diversas definições na
literatura” [Netto; Machado; Oliveira 2002, p.5]. Para uma melhor compreensão, o Quadro 1
apresenta algumas das definições mais comuns de RV.
AUTOR
Jaron Lanier [1980]
Manetta; Blade [1995]

CONCEITO
Diferenciar simulações tradicionais feitas por computador de simulações,
envolvendo múltiplos usuários em um ambiente compartilhado.
Um sistema de computador usado para criar um mundo artificial no qual o usuário
tem a impressão de estar e a capacidade de navegar e manipular objetos nele.

Roehl [1996]

É uma simulação de um ambiente tridimensional gerado por computador, em que
o usuário é capaz tanto de ver quanto de manipular os conteúdos desse ambiente.

Botella Arbona; GarciaPalacios; Baños Rivera;
Quero Castelhano [2007,
p.17]

É uma tecnologia que permite a criação de um espaço tridimensional por meio de
um computador; isto é, permite a simulação da realidade, com a grande vantagem
de que podemos introduzir, no ambiente virtual, os elementos e eventos que
consideramos úteis, segundo o objetivo que nospropomos.
Quadro 1 – Definições de Realidade Virtual
Fonte: Elaboração própria

Como podemos constatar, as definições têm vários elementos em comum: estar em um
ambiente tridimensional criado por computador, ao qual temos a sensação de pertencer e com
o qual podemos interatuar [Otero Franco; Flores González 2011, p 188-190]. Na última
referência, estão destacados os elementos mais importantes, na visão dos autores, para uma
experiência de alta qualidade e com grande valor educativo: interações, eventos, conteúdos e
ações simuladas são levantados para o fim específico a que nos propomos.
Ver a Amazônia, através de um modelo 3D, por exemplo, é interessante, mas não pode
contribuir muito mais que a visualização de fotos ou documentários. No entanto, ver como a
poluição afeta ambientes naturais, experimentar o que acontece em um vulcão, percorrer o rio
Amazonas, com informações sobre cada planta e/ou animal da região, ou cuidar virtualmente
de uma horta, contribuem de maneira significativa para a compreensão e a apropriação dos
conceitos.
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No setor educativo, as aplicações devem possibilitar diferentes metodologias de ensino,
como apoio a professores e alunos, nos processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido,
Zednik [2015] destaca a premência em expandir a perspectiva construcionistai, em que as
práticas educativas explorem as novas tecnologias, considerando-as não apenas como uma
nova ferramenta de apoio à aprendizagem:
[...] a ideia é que as escolas superem a fase de uso da tecnologia para modernização
das práticas tradicionais e passem a potencializar as TIC nas atividades educacionais,
ultrapassando a visão relativista de um recurso a mais para explorar
pedagogicamente o grande poder de interação, comunicação e colaboração que as
Tecnologias Digitais e seus usuários podem desenvolver. [Zednik 2015, p. 160].

Para obter uma boa ferramenta educativa, é essencial construir equipes multidisciplinares,
que complementem cada uma das partes envolvidas: uma forte equipe de professores e uma
entidade com experiência no desenvolvimento técnico deste tipo de aplicações. Desse modo,
é possível transladar a metodologia e os conteúdos, por meio de interações dentro do ambiente
de Realidade Virtual aos alunos, de uma maneira criativa, atrativa e geradora de significados.
Além disso, é importante esclarecer que "[...] quando falamos de aprendizagem virtual em
Educação, devemos saber diferenciar entre estes dois conceitos: ambientes virtuais e realidade
virtual” [Catalina Ortega; Lopez Garcia 2015, p. 93]. Realidade Virtual não está relacionada
ao sistema LMSii, mas a outra tecnologia muito diferente que explicaremos mais adiante. Em
ambos ambientes, a apropriação do conhecimento se dá por meio do virtual, mas não se trata
da mesma tecnologia, tampouco do mesmo processo de aprendizagem.

3.

Realidade Aumentada: o que é e como funciona?

Primeiramente, tentaremos entender o que é Realidade Aumentada por meio da análise de duas
das definições mais comuns: Milgram e Kishino [1994] e Ronald Azuma [1997]. Milgram e
Kishino [1994] definem a Realidade Aumentada como qualquer lugar entre as extremidades
do virtuality continuum, em que o virtuality continuum se estende desde o completamente real
até o completamente virtual. Podemos ver esse fenômeno mais claramente na Figura 1 Reality-Virtuality Continuum.

Figura 1 - Reality-Virtuality Continuum
Fonte: Milgram e Kishino [1994]

Como podemos visualizar, na parte esquerda da Figura 1, temos o ambiente real e, na
direita, temos os ambientes virtuais (que estariam incluídos na Realidade Virtual), tudo o que
está entre esses dois mundos será a Realidade Mista. Esta inclui a Realidade Aumentada, em
que adicionamos elementos virtuais à realidade, e a Virtualidade Aumentada, em que
adicionamos elementos reais ao mundo virtual. A maneira mais comum de falar de todos estes
conceitos é Realidade Aumentada e, portanto, assim o trataremos neste trabalho.
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Azuma [1997], um pesquisador da Nokia Research Center Hollywood, Califórnia, definiu
que um sistema de Realidade Aumentada é aquele que atende às seguintes características:
• combina elementos reais e virtuais;
• é interativo em tempo real;
• está registrado em 3D.
No início do uso da Realidade Aumentada na educação, existiu equívoco sobre o que é e o
que não é Realidade Aumentada. A exemplo, trabalhava-se com os códigos QR Codes nas
salas de aula, como se fossem Realidade Aumentada, quando, na realidade, não são:
"[...] os QR Codes são muitas vezes confundidos com códigos de realidade
aumentada porque eles são visualmente semelhantes [...] mas o que os códigos QR
fazem é codificar a informação, uma cadeia de texto, que normalmente é uma página
web. Eles nos levam a esse lugar para nos dar informações adicionais. Em troca, os
marcadores de Realidade Aumentada nos dão mais informações. Podemos obter a
partir deles como estamos posicionados em relação à imagem para colocar o objeto
3D" [Catalina Ortega, 2014b].

Essa tecnologia deverá ter grande impacto na Educação, pois possibilita novas maneiras
de visualização, comunicação e interação com pessoas e conteúdos. Para ilustrar, a Figura 2
mostra a Realidade Aumentada aplicada:

Figura 2 – Realidade Aumentada
Fonte: Elaboração própria

Atualmente, a forma mais difundida de uso da Realidade Aumentada é ter a imagem obtida
a partir de um telefone com câmera ou de uma webcam, com a qual focamos um marcador
(uma imagem ou um marcador típico com quadrados pretos e brancos) que nos permitirá ver,
sobre este mesmo marcador, um objeto 3D. O que está realmente acontecendo (de forma
simplificada) é o seguinte:
•
•

•
•

O telefone ou o computador obtêm uma imagem da câmera que está conectada;
A imagem é processada para encontrar um determinado marcador. Os marcadores são
predefinidos no aplicativo e, de forma simplificada, podemos dizer que há um
identificador único (por exemplo: ID = 17) e conhecemos o seu tamanho no mundo
real (por exemplo: Quadrado de 5 cm);
Se o marcador é localizado, calcula-se onde se encontram as marcas em relação à
posição do dispositivo móvel, isto é, seu deslocamento (x, y, z) e a rotação relativa;
Uma vez que temos esta informação em um ambiente 3D, a posição de uma câmera e
um objeto 3D, podemos manipulá-los de acordo com a preferência do programador.
Associamos o ID 17 com o objeto 3D, texto, vídeo, áudio, dentre outros que queremos,
e o colocamos na posição, na escala e na rotação desejadas;
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•

Uma vez com o objeto em seu lugar, podemos adicionar todas as interações ou
animações que se queira, de modo que o usuário pressione uma tecla, um botão,
aproxime outra marca, faça um gesto, neste caso, podendo-se visualizar uma nova
interação.

Portanto, um sistema de Realidade Aumentada localiza uma referência no nosso ambiente
real para posicionar objetos 3D. Se tivéssemos essa marca localizada, por exemplo, ao lado de
uma impressora, poderíamos instruir o usuário a manusear ou consertar. Os objetos 3D não
têm por que estar sobre as marcas, pois estas são apenas uma referência para unir o mundo
virtual 3D com o mundo "3D real".

4.

Usos na aprendizagem sobre o Meio Ambiente

Agora que sabemos as diferenças entre Realidade Virtual e Realidade Aumentada, dois
conceitos que frequentemente são confundidos por suas similaridades, já podemos referenciar
alguns dos aplicativos que são utilizados para estudar o Meio Ambiente através destas
tecnologias. Lembremos que "[...] na Realidade Virtual substituímos o ambiente com
elementos ou contextos baseados ou não em algo que exista, mas todo o conteúdo que vemos
é gerado pelo computador. Na Realidade Aumentada, temos um ambiente real ao que
acrescentamos informação virtual". [Catalina Ortega, 2014ª].
4.1 Aplicações de Realidade Virtual e Realidade Aumentada para aprendizagem sobre
o Meio Ambiente – Recursos existentes
Atualmente, existem poucos aplicativos baseados na tecnologia da Realidade Virtual e na da
Realidade Aumentada, para estudar o Meio Ambiente. Nesta seção, vamos relacionar algumas
das mais interessantes, nomeando-os e dando uma breve explicação sobre esses ambientes. A
seguir, encontram-se listados abaixo.

Figura 3 - estARteco: Jogo com Realidade Aumentada para o equilíbrio dos
ecossistemas. Espanha.
Fonte: Catalina Ortega [2012]

a) estARteco: este é um jogo gratuito com RA para estudar o equilíbrio entre diferentes
ecossistemas. Ele foi desenvolvido pela área de Realidade Virtual e Realidade Aumentada
do Instituto Tecnológico de Castilla e Leon, Espanha (ITCL). Através de 4 níveis de jogo
e 3 diferentes ecossistemas, os alunos poderão aprender sobre o equilíbrio entre as
diferentes ações ambientais [Catalina Ortega 2012].
b) Aprendizagem dos animais: aplicativo da Universidade de Valladolid, Espanha.
Usando um marcador de Realidade Aumentada Vuforia com editor Unity 3D, com a
linguagem de programação JavaScript e SDK, eles construíram um parque zoológico, onde
se visualizam cenas com animais. [Martínez Zarzuela et al, n.d., p 75-76].
c) Conservação dos peixes: aplicativo de Realidade Aumentada que visa educar os bons
hábitos de conservação dos peixes em Taiwan. Este é um jogo baseado em um livro
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enriquecido com Realidade Aumentada Imersiva. [Koong Lin; Hsieh; Wang; Sie; Chang,
2011, p 181-187].
d) Vistas de Realidade Virtual: no diplomado controle da poluição da Open University
(OU), facilitam-se as visualizações de locais concretos, por meio de RV. Não é, neste caso,
Realidade Virtual Imersiva. [Burnley 2007, p. 1-15].
e) Astronomia Virtual em um Planetário: através de um ambiente simulado utilizando
RV, visualiza-se um planetário através do qual as relações espaciais tridimensionais são
facilitadas para o ensino de astronomia. [Yu et al 2015, p 33-50].
f) O Rio Conasauga: o Centro Business Media da Universidade de Tennessee Tech, em
colaboração com o Instituto de Conservação do Aquário Tennessee (TNACI) utilizando
Óculos Rift, recria o rio Conasuaga em Realidade Virtual, a partir de um campo de 360
graus de visualização. (PRWEB, 2015).
g) O reservatório Feitsui em Taipei: através da Realidade Virtual, o governo Taipei
criou, através de modelos 3D, o ecossistema desta área para aprendizagem sobre o Meio
Ambiental. [Taipei, 2013].
A Educação Ambiental moderna propõe uma Pedagogia comprometida com a “[...]
recuperação do sentido humano do espaço habitado abrangendo tanto a dimensão biosférica
quanto as dimensões socioinstitucionais e mentais” [Moraes 2000], a partir de "[...] uma
didática específica para a Educação Ambiental, com base em um modelo de ensino estruturado
nas perspectivas construtivista, complexa e crítica" [Garcia 2015, p. 4]. Esta perspectiva
educativa nos dá as chaves para a abordagem tecnológica através da qual contribuem para seu
desenvolvimento. Na verdade, as tecnologias Realidade Aumentada e Realidade Virtual
facilitam o desenvolvimento deste modelo pedagógico. Além disso, podemos "[...] conseguir
uma comunicação multissensorial eficaz na sala de aula, observando que os alunos têm
diferentes capacidades de aprendizagem" [González Aspera; Chávez Hernandez 2011, p 123].
4.2

Possibilidades atuais na aprendizagem: do mais simples ao mais complexo

Conhecer e interagir com o ambiente natural propicia aos estudantes o desenvolvimento do
conhecimento e do respeito a si mesmos, a construção da cultura da sustentabilidade e da
razoabilidade, de uma cultura que valorize a vida, que promova o equilíbrio dinâmico e
harmônico entre seres viventes e não viventes. Uma das vantagens que a Realidade Virtual
pode proporcionar é a recriação do Meio Ambiente no modo virtual, especialmente aqueles
locais que estão muito longe do lugar onde estamos, ou com difícil acesso. Assim, somos
capazes de percorrer a Amazônia, o interior de um vulcão, os desertos, imergir no fundo do
mar, andar em território lunar. E tudo isso sem expor os alunos aos perigos e aos impactos
econômicos que todo este processo resultaria na vida real. Assim, "[...] parece que a chave não
está tanto na capacidade de imersão, mas na interatividade com o Meio Ambiente. De fato, em
algumas profissões é quase a única maneira de educar, como o caso da formação de pilotos de
aviação". [Catalina Ortega, Lopez Garcia 2015, p. 94].
As possibilidades são enormes quando combinamos ambientes de visualização com
camadas de informação adicional e interatividade. Para ilustrar este ponto, vamos referenciar
uma série de exemplos (em formato de subtópicos, a fim de didatizarmos a apresentação aqui
proposta) muito interessantes sobre aprendizagem do Meio Ambiente, utilizando essas
tecnologias.
a) Aprendizagem em mundos submarinos
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Um dos exemplos mais recentes deste tipo de aplicação (embora planejada para outros fins) é
a impressionante demonstração do recente capacete de Realidade Aumentada HTC Vive. A
demonstração nos move a um galeão no mar, onde podemos ver diferentes tipos de vida
marinha.
iii

Figura 4 - Demonstração de HTC Vive The Blue
Fonte: Canal YouTube da HTC Vive

A qualidade gráfica e o realismo do show são enormes, uma vez que o aplicativo é
projetado para mostrar todas as capacidades destes dispositivos. Imagine adicionar camadas
que podem ser ativadas para ver os nomes e as propriedades de cada animal que estamos
vendo. Poderíamos, até mesmo, segui-los para compreender a sua maneira de nadar, como
respiram, visualizá-los de forma transparente para estudar sua anatomia interna, além de
reconhecer as plantas no fundo do oceano. Não nos esqueçamos de que estamos em um mundo
virtual, ou seja, podemos nos mover livremente, sem necessitar de um tanque de oxigênio.
b) Aprender na fazenda
Este segundo aplicativo foi concebido para outros públicos, provavelmente para jovens das
séries iniciais. Na atualidade, muitas pessoas das grandes cidades desconhecem a vida do
campo, inclusive de onde vêm os alimentos que comemos todos os dias. O aplicativo trata de
conhecer como é uma fazenda, sem a necessidade de organizar uma visita extraclasse a esse
lugar, evitando custos e tempo de viagem, além da responsabilidade inerente ao
acompanhamento de menores de idade.
Para realizar atividades relacionadas a este tema, podemos fazer uso das duas tecnologias:
 Realidade Virtual: podemos usar um Google Cardboariv ou similar, que nos permita
ver como é uma fazenda e como se produzem alguns dos alimentos nela.
 Realidade Aumentada: talvez a escolha desta tecnologia seja uma das melhores
opções neste caso, uma vez que os óculos de Realidade Virtual de qualquer tipo podem
não ser totalmente confortáveis para as crianças. Em vez disso, por meio da Realidade
Aumentada, podemos utilizar uma tela grande e focar a câmera para uma mesa onde as
crianças poderiam colocar os marcadores de Realidade Aumentada. Sobre cada
marcador apareceria um animal e poderiam ser visualizadas informações sobre ele.
Para adicionar mais interação ou mais jogo ao aplicativo, podemos fazer com que
diferentes marcadores interajam uns com os outros. Como exemplo, se o marcador da vaca e
a forragem se aproximam, poderíamos visualizar a vaca se deslocando de uma marca a outra,
até que ela conseguisse comer sua desejada forragem.
c) National Geographic
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A National Geographic e a BBC montaram apresentações em Realidade Aumentada para
recordarmos o maravilhoso mundo em que vivemos.

Figura 5 - Interativo de Realidade Aumentada da National Geographic - grandes espaços
Fonte: Canal YouTube National Geographic

O objetivo, neste caso, é compreender conceitos gerais, a partir de atividades interativas,
já que permanecem mais significativamente na memória dos alunos, pois eles são os
protagonistas.
d) Óculos Social VR
A conferência do Facebook de 2016 apresentou uma interessante interação chamada "Óculos
Social VR", em que duas equipes utilizavam Óculos Rift em locais diferentes. Esta
demonstração permite-nos compreender as possibilidades de aplicação desta tecnologia.

Figura 7 - Demo 2016 conferência do Facebook.
Fonte: Canal YouTube da Facebook conference 2016

5.

Considerações Finais

Ao longo deste artigo, compartilhamos conhecimentos acerca das tecnologias de Realidade
Virtual e Realidade Aumentada. Nesse sentido, mostramos as diferenças entre elas e suas
aplicações na Educação Ambiental, para uma compreensão maior dos conceitos aqui
elencados.
Para a integração adequada dessas tecnologias na Educação, é essencial considerarmos
tanto contextos educacionais, tais como o tipo de conteúdo a ser trabalhado quanto o nível de
desenvolvimento da competência digital de professores e alunos [Otero Franco; Flores
González 2011, p 209, 210]. Nunca devemos perder a perspectiva de que estas tecnologias
"[...] são recursos educativos, e não como tem acontecido com outras tecnologias que foram
apresentadas como a panaceia que poderiam resolver os problemas educacionais" [Cabero e
Barroso 2016, p. 51].
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É indiscutível que as tecnologias de RV e RA estão em consonância com a nova Educação
Ambiental, baseada no desenvolvimento de competências, a partir da vivência de experiências
em primeira pessoa e aprendizagem ubíqua.
i

Papert [1985] chamou de construcionista sua proposta de utilização do computador, considerado uma
ferramenta para a realização do conhecimento e para o desenvolvimento do aluno.
ii
LMS- Learning Management System (Softwares para o gerenciamento de bancos de dados complexos).
iii
Para visualizar o vídeo é necessário instalar um leitor de QR Codes no aparelho móvel. Existem diversos leitores
de QR Codes gratuitos disponíveis na Internet (Barcode Scanner, QR Code Reader, QR Droid, TapMedia QR
Reader), mas sugerimos o i-nigma.
iv
https://vr.google.com/cardboard/
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Abstrac. The Gamification is based on inserting game elements in an
environment outside its scope, aiming at improving the users' engagement and
motivation to perform a task. In order to achieve this goal, Gamification
contains concepts as rewards, medals or badges, progression and ranking
system. The aim of this work is the creation of an API that provides an option to
implement the concepts and mechanisms of Gamification management, without
the need to have a structure and leading the student to a pleasurable experience
in education. The results gave evidence that, the API has assisted in increasing
the motivation of students and led them to this immersion state, contributing to
the educational process.
Resumo. A Gamificação baseia-se na inserção elementos de jogo em um
ambiente fora do seu escopo, com o objetivo de melhorar o engajamento e
comprometimento de um indivíduo para a realização de uma tarefa. Para
alcançar tal objetivo, a Gamificação trabalha com conceitos como:
premiações; medalhas ou emblemas; progressão e um sistema de ranking. O
objetivo deste trabalho é a criação de uma API que proporcione uma opção
para implementar os conceitos e os mecanismos de gerenciamento de
Gamificação, sem a necessidade de se ter uma estrutura própria e que conduza
o aluno a uma experiência prazerosa na educação. Os resultados obtidos deram
indícios que, a API auxiliou no aumento da motivação dos alunos e os conduziu
a este estado de imersão, contribuindo para o processo educacional.

1. Introdução
Nos últimos cinco anos, estudiosos da área da educação têm se preocupado com a falta
de motivação dos alunos no processo de aprendizagem (Domínguez et al., 2013). Segundo
Dichev et al. (2014), a maneira como o conteúdo é trabalhado com os alunos não os
motiva. Ao se deparar com esta realidade, fica evidente que os jovens de hoje possuem
uma visão completamente diferente de outrora (Santos; Alves, 2014). Em razão dos
avanços tecnológicos, os educandos da atualidade desenvolveram métodos alternativos
para retenção de conhecimento, quebrando a premissa preestabelecida de que o processo
de aprendizagem é enfadonho (Prensky, 2012).
Ainda segundo Prensky (2012), considera-se que o lúdico contribui para isso,
uma vez colaborara para manter a atenção, o foco e o engajamento de qualquer
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indivíduo. Portanto, objetivando aumentar a motivação dos alunos e o seu envolvimento
em sala de aula é possível citar a Gamificação como um instrumento de auxílio nessa
tarefa. Esta ferramenta é benéfica, pois trabalha com elementos de jogos, e, ao inseri-los
nas tarefas, elas se tornam mais atrativas (Dichev et al., 2014).
Estudos científicos, como os de Barata et al. (2013), surgiram a partir da
popularização da Gamificação. Os autores aplicaram um experimento nos cursos de
mestrado em Engenharia da Computação e Sistema de Informação, do Instituto Superior
Técnico, nos Câmpus de Alameda e Taguspark. O objetivo deste estudo foi melhorar a
motivação dos alunos, utilizando elementos de jogo. Nestes cursos foi utilizada a premissa
de pontuações, níveis, sistema de ranking, desafios e emblemas.
Para avaliar a maneira como a Gamificação impactou na aprendizagem dos alunos
foi efetuada uma comparação entre um curso gamificado e outro não. De acordo com os
autores, o envolvimento, a satisfação e o desempenho aumentaram em 11% na graduação
que se utilizou da técnica. Também houve um aumento no número de mensagens postadas
por alunos, apresentando um crescimento de 511% referente às respostas, e 845% aos
posts.
Hall et al. (2013) criaram um aplicativo gamificado para trabalhar em conjunto
com o Facebook, chamado de BeWell POC, com o intuito de medir o bem-estar dos
usuários. Para coletar os dados, esta ferramenta possui um conjunto de questões
envolvendo pontos, estrelas, emblemas e incentivos sociais. Tais premiações são dadas
aos usuários que responderem às perguntas, convidarem amigos, completarem as tarefas,
dentre outras atividades. Os resultados preliminares foram encorajadores e, segundo os
autores, esta pesquisa os levará a objetivos maiores.
Fernandes e Castro (2013) criaram um ambiente para ensinar os conceitos
abstratos da Química Orgânica, visando engajar os alunos em suas atividades e sanar suas
dificuldades em entender conceitos científicos. Os autores afirmam que o uso da
Gamificação aumenta o interesse dos alunos nas atividades, fator este que é um dos
grandes desafios dos professores nos dias atuais.
Este ambiente é composto por quatro módulos: um cadastro de usuários, podendo
ser de professores e/ou alunos; módulo de ranking, que gerencia um placar a partir das
recompensas adquiridas pelos usuários no ambiente; cadastro de materiais, que permite a
inserção de novos elementos; e um módulo de cadastro de games. Ao interagir com o
jogo, a pontuação é enviada ao sistema e o ranking éatualizado.
Com base no exposto, este trabalho tem por finalidade apresentar o
desenvolvimento de uma API que permite a implementação dos conceitos de mecânica e
dinâmica de jogos com base em emblemas, quadro de líderes, conquistas e pontos, com
o propósito de motivar os alunos. Essa ferramenta pode ser aplicada a diversas áreas ou
temas, sendo possível ainda integrá-la a diversas tecnologias e recursos didáticos já
existentes.
Aliado o conceito de Gamificação, o gerenciamento e armazenamento de
informações, quando feito de maneira correta, pode direcionar o educador a estabelecer
parâmetros para melhorar a metodologia de ensino e avaliação, recolhendo informações
relevantes. Tais dados demonstrarão se o ambiente está alcançando o seu propósito de
engajamento e imersão, e, caso seja necessário, poderão direcionar o usuário a esse
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caminho, ou ainda à uma experiência Gameful, que representa a mentalidade de um
jogador na resolução de problemas, porém focado no feedback por meio de conquistas,
pontos, níveis e afins.
Para estes fins, o trabalho está dividido em 5 seções distintas, e, após a primeira
parte introdutória, na segunda seção será abordado o conceito de Gamificação, bem como
sua relação com os jogos digitais. A seção 3 descreve os recursos e módulos que formam
a GamAPI; já a seção 4 apresenta o método de pesquisa utilizado e resultados gerados até
o momento. Por fim, a seção 5 traz as conclusões e trabalhos futuros.

2. Gamificação
A Gamificação é definida como a utilização de mecânica de jogos, conceitos e estéticas
em um ambiente que não seja o próprio jogo, a fim de engajar, motivar, treinar ou
modificar um comportamento de um indivíduo (Zichermann; Cunningham, 2011).
Ela se originou a partir de estudos que visavam explicar o efeito do envolvimento
de jogos digitais sobre os indivíduos, uma vez que essas ferramentas são capazes de
entreter o usuário por um longo período de tempo (Zichermann; Cunningham, 2011). Este
processo é definido por um conjunto de regras, levando em conta a interatividade,
feedback contínuo e um resultado predeterminado. Tais fatores provocam uma
transformação, permitindo com que a tarefa seja realizada de uma forma divertida
(Santos; Alves, 2014).
No âmbito da educação, Eleftheria et al. (2013) constataram que a Gamificação
contribui para o processo de ensino e aprendizagem, pois permite uma participação mais
ativa e engajada dos participantes. Esse engajamento, segundo Zichermann e
Cunningham (2011), é definido pelo tempo que uma pessoa está conectada, seja em um
ambiente ou mesmo com outra pessoa, tendo em vista a quantidade de conexões que ele
mantém no período em que está interagindo.
Verifica-se, portanto, que o uso desta mecânica de jogos gera benefícios, tais
como: maiores níveis de produtividade e de realizações individuais, e níveis de motivação
elevados. Dessa forma, é perceptível que a utilização deste processo influencia
positivamente a questão motivacional que subjaz.

3. Desenvolvimento da API
3.1. Descrição da API
Os métodos de Gamificação utilizados para compor a API foram elaborados a partir de
estudos teóricos de autores como Zichermann e Cunningham (2011) e Iosup e Epema
(2014). Tais autores apresentam o uso de recursos tecnológicos e o gerenciamento do
processo de aprendizagem baseado na dinâmica e mecânica de jogos. A Figura 1
apresenta um esquema da relação entre a API e os diversos perfis de usuários e ambientes.
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Figura 1. Visão geral da relação entre o GamAPI e a aplicação cliente.

A Figura 1 exibe a visão geral da API. À esquerda estão os recursos do Servidor
GamAPI: banco de dados, sistema gerencial e os métodos do Web Service. Ao utilizar
um serviço, busca-se uma customização e integração com qualquer ambiente, outros
sites e ferramentas. A partir desta opção, o usuário é capaz de criar comunidades dentro
do sistema e inserir emblemas, pontos e conquistas, podendo também acessar as
informações na base de dados sem a necessidade de armazenar no seu próprio ambiente.
Para promover a usabilidade do sistema por diversos desenvolvedores, e tendo
como foco os menos experientes, foi desenvolvido um conjunto de Bibliotecas de Auxílio,
em PHP e JavaScript. Elas funcionam como um agente intermediário com o Web Service.
Sua utilização permite que haja uma maneira padrão de acesso ao serviço por parte das
linguagens voltadas para web, além de encapsular toda a programação, restando apenas
ao usuário fornecer os parâmetros corretos. As bibliotecas e a documentação para a
implementação no site podem ser adquiridas por meio de acesso ao endereço eletrônico
http://www.gamapi.com.br.
3.2. Módulo Administrador da API
O Módulo Administrador foi desenvolvido na linguagem PHP versão 5. Essa variante
permite que seja feita a inserção de todas as regras que serão usadas na execução do
processo de Gamificação dentro de um site ou sistema, tais como: o cadastro de usuários,
o cadastro da comunidade, ou a escolha de qual se deseja participar, cadastro de níveis,
de conquistas e monitoramento da ação do usuário sobre as mecânicas de jogos. A
demonstração dos recursos disponibilizados pelo GamAPI está presente na seção de
Método de Pesquisa, bem como no manual disponível no site da API.

4. Método de Pesquisa
Um quasi-experimento foi realizado para a validação da GamAPI. A amostragem
selecionada foram 10 alunos do curso de Graduação em Engenharia de Computação da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Cornélio Procópio. O objetivo
foi verificar se a API causou o efeito esperado, validando a proposta deste trabalho.
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Com base no objetivo apresentado surgiram as hipóteses H1-0, H1-1 e H2, que
buscam responder à questão norteadora deste trabalho: “A aplicação da GameAPI é um
fator motivador para os usuários?”


H1-0: A utilização do GamAPI em conjunto com as técnicas de Gamificação em
ambientes de treinamento não influenciam na motivação dos usuários.



H1-1: A utilização do GamAPI em conjunto com as técnicas de Gamificação em
ambientes de treinamento influenciam na motivação dos usuários.



H2: As funcionalidades do GamAPI atendem aos requisitos de interação com os
usuários.

Para responder aos questionamentos hipotéticos, houve quatro momentos para a
inserção da ferramenta, a saber: cadastro das questões no Ambiente Virtual de
Treinamento Gamificado (AVTGam); cadastro das mecânicas no GamAPI; utilização do
GamAPI no site de ensino, e o processamento dos dados.
4.1. Preparação do Ambiente no AVTGam
Para comprovar a eficiência da API, ela foi inserida em um ambiente de treinamento real,
o AVTGam. Esse ambiente foi desenvolvido como parte da pesquisa, objetivando
comprovar a eficiência da GamAPI, bem como disponibilizar uma ferramenta de
aprendizagem para a comunidade acadêmica. A figura 2 exibe a tela principal do
AVTGam.

Figura 2. Tela principal do AVTGam.

Na formatação do ambiente foi configurado um questionário com exercícios
referentes aos conceitos de Orientação a Objetos, tema abordado na disciplina de Tópicos
em Engenharia de Software, verificável na Figura 2. Para utilizá-lo, o docente responsável
acessou ao sistema no endereço http://www.gamapi.com.br/quest, efetuou o cadastro e
inseriu um total de 16 questões, todas de múltipla escolha.
4.2. Cadastro das Mecânicas no GamAPI
O professor criou uma comunidade na GamAPI denominada IF69N-C101, com o tema
Tópicos em Engenharia de Software. Nela foram cadastradas inicialmente 4 conquistas e
2 níveis, e os passos necessários para o cadastro das mecânicas estão disponíveis na
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documentação que consta no endereço eletrônico, por meio da opção Documentação. O
resultado final do cadastro das mecânicas e o painel de administração podem ser
obervados na Figura 3.

Figura 3. Painel de Administração da Comunidade.

Na Figura 3 constam as conquistas cadastradas pelo professor: Trainee em
Orientação a Objetos, com 100 pontos necessários para o seu desbloqueio; Especialista
em Orientação a Objetos, com 250 pontos; Mestre em Orientação a Objetos, com 500
pontos e, Doutor em Orientação a Objetivos, com 800 pontos. Ainda na Figura 3 estão
visíveis os níveis cadastrados, com seus respectivos pontos necessários para a liberação,
sendo 400 e 800, respectivamente.
A API também fornece outros recursos, tais como: o gráfico comparativo de
progressão entre os indivíduos, que dispõe informações relacionadas às conquistas
cadastradas no sistema, e o que cada um conseguiu desbloquear; um resumo que exibe o
que os indivíduos conquistaram até o momento, como os níveis alcançados, a quantidade
de pontos adquiridos e as conquistas desbloqueadas. Também fornece os acessos dos
usuários no dia, o tempo que cada interagiu com o sistema, os dias da semana e os itens
conquistados neste período.
4.3. Utilização do GamAPI
Esta seção dedica-se a demonstrar a interatividade do GamAPI em um ambiente de
ensino. No início, cada aluno do curso de Engenharia de Computação foi apresentado aos
ambientes, tomando conhecimento de detalhes dos procedimentos para o ingresso tanto
na API como no AVTGam. Para acessar o GamAPI é necessário que o usuário utilizador
cadastre-se, da mesma forma como faz o usuário administrador, selecionando depois em
qual comunidade deseja ingressar (Figura 4).
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Figura 4. Participar da Comunidade no GamAPI.

Após escolher a comunidade (Figura 4), o usuário está apto a utilizar o AVTGam
com todos os recursos de Gamificação da GamAPI. Para exemplificar a interação do
processo, a Figura 5 mostra, por meio do item A, as conquistas dos usuários, e no item B,
o ranking de usuários.

Figura 5. Exemplos de recursos de feedback para o usuário.

A figura 5A exibe o ranking dos usuários da comunidade IF69N-C101 por
pontuação. Também são apresentados seus níveis e a badge correspondente a estes. Esse
tipo de mecânica, quando inserida dentro de uma rede social, neste caso específico
representada pelo item Comunidade, transmite status, desperta o espírito competitivo e
permite aos usuários analisar suas próprias performances (Iosup; Epema, 2014).
Na figura 5B é possível visualizar as conquistas do usuário autenticado, bem como
aquelas que ainda não alcançou. A progressão ajuda a manter o usuário no sistema, pois
fornece meios para que ele possa estabelecer seus objetivos, e, deste modo, mantém o
usuário motivado, garantindo o sucesso do sistema (Morrison; DiSalvo, 2014).
Outros recursos do GamAPI também estão presentes no site, tais como:
mensagens informativas sobre os pontos ganhos a cada submissão correta, as conquistas
adquiridas e o nível ao qual usuário eleva quando alcança a pontuação inserida no sistema
gerencial do GamAPI. Esse feedback imediato e em tempo real propicia a percepção de
imersão no sistema (Eleftheria et al., 2013). Segundo Akpolat e Slany (2014), a
atualização contínua motiva o usuário, trazendo a ele uma sensação de
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transparência, fator que auxilia para que todos se mantenham no ambiente, além disso,
possibilita quantificar o desempenho do aluno (Iosup; Epema, 2014).
4.4. Apresentação dos Resultados e Discussões
Esta seção dedica-se a descrever os resultados obtidos por meio da utilização do método
de estatística descritiva, utilizado para processar os dados. Tal método utiliza de
ferramentas como tabelas, gráficos e cálculos estatísticos para sumarizar os resultados
(Akanime; Yamamoto, 2009). A partir dessa metodologia, foram criados gráficos que
sintetizam visivelmente as opiniões dos alunos, adquiridas por meio do Survey,
disponíveis em: https://www.dropbox.com/s/hdzzemhcoe1g3yq/respostas.rar?dl=0. O
primeiro gráfico (Figura 6) expõe as opiniões dos alunos que almejaram melhorar sua
colocação ao visualizar o ranking.

Figura 6. Gráfico do percentual de alunos que almejaram o topo do ranking.

Com base nas informações do gráfico, praticamente 100% dos alunos desejaram
melhorar sua colocação após a visualização do ranking. Ainda que 1 aluno (12%), não
tenha sinalizando veementemente o desejo de elevar seu nível, demonstrou ao menos o
interesse, em razão ter assinalado a opção Acho que sim. O gráfico da Figura 7 traz o
questionamento a respeito da percepção do indivíduo no que diz respeito à evolução dos
seus pontos. Os alunos foram questionados se perceberam a evolução dos seus pontos e
conquistas até o final das atividades

Figura 7. Gráfico do percentual de alunos que constataram a evolução dos seus pontos e
conquistas.

O gráfico da Figura 7 demonstra que praticamente todos os envolvidos
visualizaram a evolução dos seus pontos, mesmo que uma minoria não tenha
acompanhado tal dado. O último gráfico (Figura 8) demonstra a avaliação dos
participantes em relação às respostas do sistema, denotando se houve interação, ou seja,
se fora apresentada a pontuação em tempo hábil.
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Figura 8. Gráfico do percentual de alunos consideram o feedback do GamAPI em tempo
hábil.

Ao analisar o gráfico (Figura 8), nota-se que para a maioria dos alunos o sistema
apresentou as mensagens de feedback em tempo hábil. E, mesmo que um aluno tenha
optado pela resposta “Acho que Sim”, esta não contradiz o “Sim”, fato o que garante
100% de afirmação. Caso o aluno não concordasse, havia a opção de assinalar “Não”,
“Acho que não”, ou mesmo “Não sei”.
Os dados adquiridos a partir da análise dos resultados do questionário corroboram
a efetividade do uso da GamAPI, pois os alunos interagiram positivamente com as
funcionalidades da API. Tal consequência é visível nos gráficos das Figuras 6, 7 e 8, o
que valida a hipótese H2. Levando em conta tais circunstâncias, houve a demonstração,
durante aplicação do teste, do anseio pelas posições superiores do ranking, observadas na
Figura 6. É possível afirmar ainda que fora notada certa euforia, por parte dos alunos, ao
conseguirem desbloquear as conquistas ou evoluir de nível, o que refuta a hipótese nula
H1-0.
Estas observações, juntamente com os dados obtidos, compõem indícios positivos
de que a API tem seu propósito válido, o que reafirma as hipóteses H1-1 e H2. Neste caso,
ela funcionou corretamente, promovendo a interação com o usuário em tempo real, e, em
conjunto com as técnicas de Gamificação, influenciou positivamente os alunos na
resolução de suas atividades.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este estudo teve como enfoque principal o desenvolvimento de uma API para
implementar o processo de Gamificação em aplicações de ensino/treinamento, com base
nos sistemas de pontos, conquistas e placares. Um fator importante nesse emprego
relaciona-se ao fato de que todo o processamento é realizado no próprio servidor,
baseando-se na tecnologia de Web Services.
Embora a amostragem empregada no quasi-experimento tenha sido restrita, os
alunos interagiram positivamente com o GamAPI, demonstrando, durante aplicação, bom
desempenho ao desbloquear as conquistas e/ou evoluir de nível, conforme mencionado.
Como trabalho futuro pretende-se pôr em prática o uso da GamAPI, em conjunto
com o AVTGam, nas disciplinas de Estrutura de Dados e Laboratório de Informática,
pertencentes à graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, efetuando o
monitoramento das atividades por um semestre.
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Abstract. The growing usage of mobile devices and sensors created
opportunities for use in the ubiquitous science, improving teaching techniques
with these technologies. With augmented reality, if used affordances
appropriately the user gains autonomy and potentiates the imagination,
knowing interact with the learning object only to look and see the invisible.
This paper presents a creation of augmented reality projects enviroment, with
or without markers, and an enviroment for use of the said projects on mobile
devices, where the programming effort isn't a requirement for the end user.
Resumo. O crescente uso de dispositivos móveis e seus sensores possibilitou
oportunidades para uso da computação ubíqua, potencializando a
aprendizagem com essas tecnologias. Com a realidade aumentada, se usado
affordances de forma apropriada, o usuário adquire autonomia e potencializa
a imaginação, sabendo interagir com o objeto de aprendizagem apenas ao
olhar e visualizando o invisível. Este trabalho apresenta um ambiente para
criação de projetos de realidade aumentada autoral, com ou sem marcadores,
onde o esforço de programação não é um requisito para o usuário final.

1. Introdução
Os ambientes virtuais apresentam variadas possibilidades na promoção e divulgação da
informação, da interação e da aprendizagem, e a realidade aumentada inserida nesse
contexto nos trás a oportunidade de visualizar o que normalmente temos dificuldade de
ver, e ainda podemos manipular e interagir.
A realidade aumentada (RA) é uma particularização de um conceito mais geral,
denominado realidade misturada, que consiste na sobreposição de ambientes reais e
virtuais, em tempo real, através de um dispositivo tecnológico [Kirner et. al., 2005].
A RA está sendo usada em várias situações e contextos de aplicação, apresentando ao
usuário conteúdo multimídia (texto, exibição de imagens 2D ou 3D, áudio) em áreas de
interesse como na educação [Wu et. al., 2012], em necessidades de geo-localização
[Riera et. al., 2012], na medicina [Azuma, 1997] e no planejamento urbano
[Anagnostou e Vlamos, 2012] por exemplo.
No contexto da educação, a RA pode fornecer aos usuários experiências imersivas
mediada por tecnologia na qual mundos real e virtual são mesclados. Os avanços da
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computação portátil abrem novas oportunidades para a RA. A mobilidade oferecida
pelos dispositivos alavanca o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem e
aumenta a interação entre os alunos. Além disso, os dispositivos móveis tornam os
sistemas de RA cada vez mais acessíveis. Tais dispositivos incluem a possibilidade de
uso de diversos sensores, por exemplo, Sistema de Posicionamento Global (GPS),
acelerômetros, giroscópios e câmeras. Ao sobrepor elementos virtuais em dispositivos
móveis, os usuários poderiam remotamente manipular e interagir com o real. As
tecnologias de RA permitem a aprendizagem ubíqua reforçada por simulações de
computador, laboratórios remotos, modelos físicos e 3D ou objetos virtuais [Wu et. al.,
2012].
Tais tecnologias de RA usadas para fins educacionais ajudam os estudantes a participar
de uma exploração autêntica do mundo real usando objetos virtuais, como textos,
vídeos, e imagens que são elementos complementares para os alunos conduzirem
investigações do mundo real. Como Klopfer et. al. (2010) apresentou, a experiência da
RA envolvem os alunos através da fusão de um mundo real, no contexto, com a
simulação digital.
A RA vai além do que é alcançado pelos ambientes virtuais, porque com a RA pode-se
aumentar a paisagem física com o uso de tecnologias digitais possibilitando aos alunos
visualizarem o mundo em torno deles, envolvendo-os em novas formas de ver questões
realistas em um contexto de conexão que já é comum aos mesmos.
Considerando o potencial de apoio à aprendizagem que pode ser oferecido pela RA
realizamos estudos para o desenvolvimento de um editor de criação de projetos de RA
pelo autor, levando o usuário comum, seja ele aprendiz ou o professor, ao status de
autor. Dessa forma, este trabalho apresenta o editor autoral que pretende proporcionar
ao usuário final, a criação de projetos de RA utilizando tecnologia móvel.
Neste artigo apresentamos um estudo e propomos um Ambiente de Autoria para
Aplicações com Realidade Aumentada, que chamamos de A3RA, o que exigiu uma
linha de discussão e organização em seções, da seguinte forma: na seção 2 descrevemos
os conceitos de RA. Na seção 3 é apresentado conceitos sobre computação ubíqua; na
seção 4 descrevemos Affordance; na seção 5 são apresentados os trabalhos correlatos;
na seção 6 apresentamos a metodologia do trabalho; na seção 7 descrevemos o ambiente
de criação de projetos e o seu desenvolvimento; na seção 8 descrevemos uma prova de
conceito para o ambiente apresentado e, por último, na seção 9 tecemos as conclusões.

2. Realidade Aumentada
O termo realidade virtual é definido como "Ambiente tridimensional, gerado por
computador, interativo, em que uma pessoa está imerso” [Amin e Govilkar 2015]. A
realidade aumentada refere-se à combinação de coordenadas de componente de
mídia/informação que representam objetos/mundo real, de forma virtual, sintética e
gerada por computador. Os componentes podem ser representados por modalidade
visual, auditiva, tátil, olfativa [MPEG-MAR 2016]. Além de permitir essa sobreposição
de objetos virtuais no mundo real, a RA também permite o manuseio desses objetos com
as próprias mãos, possibilitando que o usuário tenha uma interação atrativa e
motivadora com o ambiente [Kirner et. al., 2004].
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Há uma diferença clara entre o conceito de realidade virtual e a RA que pode ser
explicada pelo modelo de referencia MPEG-MAR (2016), em que dado que o sistema
MAR (Mixed and Augmented Reality) ou um conteúdo multimídia que combine
componentes reais e virtuais, um continuum MAR pode ser definido de acordo com a
proporção relativa do real e virtual, abrangendo a realidade física em uma extremidade,
e a realidade virtual na outra extremidade, conforme figura 1.

Realidade
física

Realidade Aumentada
(Físico > Virtual)
Adiciona informações
geradas por computador
no mundo real.

Virtualidade Aumentada

Realidade
Virtual

Figura 1: Imagem criada a partir do exemplo de Mixed Reality Continuum
[MPEG-MAR 2016].
Em qualquer ponto nesse continuum, uma única instância que utiliza uma mistura de
realidade e virtualidade é chamado de Sistema de Realidade Mista (Mixed Reality).
Além disso, por razões históricas, Realidade Mista é muitas vezes usado como sinônimo
de RA, que na verdade é um tipo particular de Realidade Mista.
A RA encontra-se mais perto do espectro do mundo real, com a percepção predominante
do mundo real aumentado por geração computacional. A virtualidade aumentada é a
definição de sistemas que são principalmente sintéticos com algumas imagens do
mundo real, tais como mapeamento de vídeo textura em objetos virtuais. Dessa forma a
realidade virtual imerge o usuário completamente em um ambiente virtual em que não
se pode ver o mundo real ao seu redor.
Além disso, para destacar as características da RA, temos a imersão, a ubiquidade
(fornecendo a possibilidade do usuário usar em vários lugares) e multiplicidade (usuário
único para vários objetos). A dimensão da imersão é igual ao continuum realidadevirtualidade descrito pela MPEG-MAR (2016). A dimensão de ubiquidade refere-se às
questões de como e onde o sistema pode ser usado, enquanto a multiplicidade envolve o
grau de utilização por usuários simultaneamente. A RA então, pode ser entendida como
um ponto entre cada uma das dimensões [Wu et. al., 2012].

3. Computação Ubíqua
Na medida em que os avanços tecnológicos vêm crescendo de maneira exponencial e a
mobilidade torna-se uma realidade, novos conceitos e tecnologias são incorporados ao
nosso dia a dia, facilitando a comunicação e a troca de informações. Nesse escopo, surge
a Computação Ubíqua, permitindo informação e suporte computacional ao usuário em
qualquer espaço e tempo, de maneira invisível [Sonntag et. al., 2007].
Na Computação Ubíqua, a computação e seus diversos sistemas podem interagir com o
ser humano a todo o momento, não importando onde ele esteja, constituindo um
ambiente altamente distribuído, heterogêneo, dinâmico, móvel e interativo.
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Essa linha de pesquisa propõe a determinação da localização física de um dispositivo
móvel (por exemplo, uma sala em um prédio ou um endereço específico em uma rua). A
informação pode ser obtida através de posicionamento de satélites (GPS, A-GPS) e/ou
através de antenas wireless (por exemplo, GSM e Wifi). A precisão atual da localização
permite a implementação de aplicações comerciais. Além disso, a rápida proliferação de
antenas wireless torna previsível uma crescente precisão da localização, estimulando a
criação de serviços especializados (LBS, Location Based Services). A eficácia da
localização baseada em satélites é bastante reduzida em ambientes urbanos (com
prédios) e locais fechados (indoor). O uso da localização seria consideravelmente
ampliado se pudesse ser contínuo, em qualquer momento e em qualquer lugar. Neste
cenário, a computação móvel e ubíqua será estimulada, pois realmente estará disponível
em qualquer tempo e lugar [Barbosa et. al., 2007].
A possibilidade de aplicar as tecnologias da Computação Ubíqua para apoiar a
aprendizagem abriu a área de pesquisa denominada Educação Ubíqua (Ubiquitous
Learning). Na educação ubíqua o aprendiz tem a possibilidade de mover-se
constantemente nesse cenário, acessando informações e recursos necessários para
construção da sua aprendizagem. O suporte ubíquo permite a construção de propostas de
aprendizagem relacionadas com questões do contexto que envolve o aprendiz [Sonntag
et. al., 2007].

4. Affordance
Segundo Norman (2013), affordances são as propriedades percebidas e reais de um
objeto, principalmente as propriedades fundamentais que determinam de que maneira
um objeto pode ser usado. A affordance fornece fortes indicações para a operação dos
objetos, por exemplo: cadeiras são para sentar, maçanetas são para girar, interruptores
são para pressionar, bolas são para atirar ou quicar, entre outros. Quando se tira proveito
da affordance, o usuário sabe o que fazer apenas ao olhar, não sendo necessárias
imagens ilustrativas.
Wu et. al. (2012) identifica características das affordances em sistemas de RA, em cinco
aspectos com base em pesquisas que exploram a RA para fins educacionais. Segundo
pesquisa dessa autora, a RA poderia permitir o desenvolvimento de conteúdo de
aprendizagem em perspectiva 3D; a aprendizagem ubíqua, colaborativa e situada; os
sentidos da presença, imediação, e imersão dos alunos; a capacidade de visualizar o
invisível e trabalha a aprendizagem formal e informal.
Em relação ao conteúdo de aprendizagem em perspectiva tridimensional (3D), a RA
pode melhorar experiências de aprendizagem usando objetos virtuais/sintéticos para os
alunos interagirem, aumentando a percepção visual do sistema destino ou do ambiente.
Os alunos podem inspecionar um objeto 3D a partir de uma variedade de diferentes
perspectivas para melhorar a sua compreensão.
Um segundo aspecto de acordo com Wu (2012) diz respeito as affordances no contexto
dos computadores portáteis em RA. Tais aspectos são devido a tecnologia prover
mobilidade, conexão sem fio e tecnologia de localização, permitindo a aprendizagem
ubíqua, de forma colaborativa e reforçada por simulações, jogos, modelos e objetos
virtuais em ambientes reais, fornecendo ao aprendiz as affordances para a portabilidade,
interatividade social, a sensibilidade de contexto, conectividade e individualidade. Além

64

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

disso, a interatividade social pode ser melhorada quando os alunos colaboram através de
dispositivos móveis em rede, bem como interações face-a-face.
Em terceiro lugar oferece aos aprendizes affordances de presença, imediação, e imersão.
A RA pode proporcionar um espaço que dá aos alunos a sensação de estar em um lugar
em comum com outras pessoas o que aumenta a sensação de presença e reconhecimento
da comunidade deste alunos. Além disso, um sistema de RA pode incluir feedback em
tempo real e fornecer pistas verbais e não verbais que promovem o sentido de resposta
imediata dos alunos. Finalmente, uma mídia de imersão fornece aos alunos um
sentimento de onipresença, que é a impressão subjetiva de que se está participando de
uma experiência realista abrangente.
O quarto aspecto sobrepõe objetos ou informações virtuais em objetos físicos ou
ambientes, permitindo a visualização de conceitos ou eventos difíceis de ver. Sistemas
em RA podem apoiar os alunos a visualizar conceitos científicos abstratos ou
fenômenos observáveis, como o fluxo de ar ou campos magnéticos, usando objetos
virtuais incluindo moléculas, vetores e símbolos. Objetos reais aumentados criam novas
formas de ver o mesmo objeto e têm potencial para melhorar a compreensão de
conceitos ou fenômenos abstratos.
O ultimo e quinto aspecto da affordances identificada é que a RA tem o potencial para
fazer a ponte entre a aprendizagem em contextos formais e informais. Wu (2012),
apresenta o exemplo do projeto CONNECT AR para ensinar ciência em um ambiente de
parque temático virtual. O ambiente tinha dois modos: o modo de museu e modo de
escola. Cenários desenvolvidos no ambiente incluem viagens de campo virtuais e
passeios convencionais para museus de ciências, atividades curriculares pré e pós-visita,
e atividades sobre tais experiências. Uma avaliação inicial do projeto CONNECT AR
indicou que o ambiente influenciou positivamente a motivação intrínseca dos estudantes
para a aprendizagem de ciência e compreensão conceitual do conceito defricção.

5. Trabalhos correlatos
Sistemas com a motivação de fornecer um ambiente de desenvolvimento de projetos de
RA para os usuários, sem conhecimento técnico em computação, produzirem seus
próprios projetos vem sendo trabalhados por pesquisadores a exemplo de Klopfer
(2010). Em um de seus projetos no MIT, o TimeLab 2100, Klopfer (2010), desenvolveu
um jogo que se passa no ano de 2100, onde a mudança climática global está fora de
controle e os jogadores tem a tarefa de mudar o passado (que na realidade é seu presente
em 2010). Dentro do cenário do referido jogo, os jogadores usam tecnologias futuras
para viajar de volta para os dias de hoje, onde eles estão autorizados a fazer pequenos
"reparos" para mudar o mundo atual. O TimeLab 2100 possui uma ferramenta autoral
onde os alunos posteriormente criam suas missões para depois jogar.
ARIS (Realidade Aumentada e Narração Interativa) é um software para criar e jogar
jogos/passeios e histórias digitais com dispositivos móveis. O indivíduo interage com o
mundo real, por meio dos sensores moveis. O ARIS trabalha no editor para criação com
a manipulação de geo-localização do Google Maps, promove diversas possibilidades
como a criação/edição de missões que são chamadas de “quests”. No ARIS é possível
compartilhar, editar games, adicionar/remover objetos e colaborar para construção de
jogos. Apesar de o ARIS Games ter suas vantagens, ainda existem funcionalidades que
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deixam a desejar, por exemplo, na organização de contas dos usuários, quando algum
recurso do dispositivo móvel é utilizado (a câmera de vídeo ou foto) as produções do
individuo não são vinculadas a sua conta, impossibilitando sua utilização em outros
jogos [Rafalski, et al., 2013].
O fAR-PLAY [Gutierrez, et al., 2011] é um framework que permite a criação de jogos
utilizando uma área aberta e o suporte a localização. É executada pelos jogadores que
usam dispositivos móveis, podem ler códigos de barras e QR Code’s que são afixados
em vários espaços diferentes. É composto por quatro módulos: uma aplicação móvel
onde os jogadores interagem com o jogo e um site que é relatado o estado do jogo; a
engine do jogo que promove a lógica do jogo; o mundo virtual para apoiar o jogo; Um
ambiente de criação, no qual os locais importantes do jogo podem ser especificados.
Uma aplicação do fAR-PLAY foi uma caça ao tesouro virtual chamado de Pico Safari.
Jogadores caçar criaturas virtuais chamadas de Picos. O jogo combina a exploração com
seu cenário envolvente, encontrar e recolher itens, e atividade física. Os jogadores
andam no mundo real, recolhem imagens de criaturas virtuais, que só pode ser visto
através do visor do telefone, e somente podem "apanhar" um Pico quando ele estiver a
uma distância de 50m ou menos.
A pesquisa que envolve o A3RA é de também desenvolver uma ferramenta de autoria,
mas para criação dos projetos. Denominamos projetos, pois podem ser aventuras,
missões, aulas, trabalhos de publicidade e outros tipos de jogos. Evoluindo dos trabalhos
estudados, o A3RA tem a possibilidade de montar qualquer projeto de RA, não somente
um jogo.

6. Metodologia
Essa pesquisa seguiu as etapas de levantamento e estudos bibliográficos, estudo dos
trabalhos correlatos e o estudo de ferramentas na produção acadêmica e no mercado
para o desenvolvimento do sistema em questão.
Inicialmente realizamos um levantamento e estudos bibliográficos para contextualizar o
projeto. No estudo das ferramentas a serem usadas para desenvolver o sistema usamos
uma metodologia em separado, onde verificamos o que foi encontrado na literatura e no
mercado e analisamos uma a uma, sobre critérios de avaliação específicos, como a
ferramenta se adequa aos padrões de mercado, a facilidade para implantação de
funcionalidades de interação do usuário, tipo de licença, a plataforma, conectividade,
escalabilidade e suporte a documentação.
A partir desses estudos buscamos implementar uma ferramenta usuários não
programadores seja o autor de aplicações em RA onde possa criar novas alternativas e
procurar por respostas que estejam mais coerentes com a realidade desejada/esperada e,
assim, possibilitar a produção e a geração de aprendizagens mais efetivas e
significativas.

7. Projeto A3RA
O projeto de um Ambiente de Autoria para Aplicações com Realidade Aumentada,
denominado A3RA, é por concepção um ambiente para criação e execução de projetos
de RA, locativa e/ou com marcadores.
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O projeto A3RA está dividido em dois ambientes: um ambiente para a criação do
projeto de RA em que o autor planeja o projeto, inserindo objetos, configurando eventos
quando tais objetos forem acionados, aqui chamado de ambiente autoral. Nesse
ambiente, com a possibilidade de ligar os objetos uns aos outros e atribuir ações ao
acionamento de tais objetos, ou ao próprio relacionamento, é possível criar um jogo ou
simplesmente gamificar o projeto. O segundo é um ambiente de execução em que os
usuários vivenciam os projetos construídos no ambiente autoral através de um
dispositivo móvel, que chamamos de cliente. O cliente foi planejado para ser aderente
ao modelo de referencia MPEG-MAR (2016) com RA locativa (padrão G) e RA com
detecção de marcadores (padrão V).

7.1. Requisitos funcionais e não funcionais
No ambiente autoral as funcionalidades macro são: desenvolver em sistema web e estar
em um servidor que forneça recursos para o aplicativo cliente consumir. Tais
funcionalidades vão desde a criação de usuário com níveis de acesso de leitura e
gravação para o projeto de RA, a criação do projeto que será montado e vinculação de
usuários no projeto, um mapa para a funcionalidade de RA locativa para que o usuário
autor possa facilmente criar/modificar/apagar pontos de interesse (POI), configurar os
POI's criados com eventos que acontecerão caso o cliente encontre interaja com aquele
ponto.
Esses eventos são os gatilhos de interação com o usuário. O acionamento dos eventos
que habilitarão objetos (quando o cliente chegar na geo-posição um objeto 2D ou 3D
será apresentado a cena), habilitarão outros eventos (podem estar desabilitados e
somente com o acionamento deste evento em questão um ou mais eventos podem se
tornar visíveis), de modificação de índices (planejados para modificar pontuação, vidas
ou mesmo fazer com que o cliente perca itens já encontrados).
O sistema autoral deve ser capaz de fazer upload para o servidor de conteúdo multimídia
(textos, áudio, objetos 3D e imagens 2D) a ser usado no sistema bem como deve ser
capaz de criar marcadores para uso da Classe V (RA com marcadores) [MPEG-MAR,
2016]. A montagem dos objetos multimídia com os eventos é o cerne do projeto. A
criação de textos poderá ser usada a qualquer momento no projeto, principalmente nos
eventos. Uma vez dentro do projeto o usuário autor poderá escolher como e quando os
objetos serão apresentados para a aplicação cliente, aqui um professor pode planejar
uma aula interativa por exemplo.
A aplicação cliente deve ser em plataforma móvel. O sistema cliente precisa estar em
um aparelho que contenha no mínimo os sensores, GPS, câmera, acelerometro e bússula
(esta última para o caso dos equipamentos que não tem giroscópio). As funcionalidades
da Classe V e G devem funcionar seguindo o modelo de referencia da MPEG. O cliente
deve logar no servidor com o login e senha previamente criado no sistema autoral e
somente terá acesso ao projeto que o autor configurou e os projetos livres.
A tela de projetos deve ser apresentada no sistema cliente após realizado o login. O
cliente também pode ser usado como forma de coleta de POI’s para ajudar naferramenta
autoral, podendo salvar posição de GPS e inserção de comentários para enviar para
sistema web. Tal informação será armazenada e posteriormente analisada pelo criador
do projeto. Dessa mesma forma mensagens de erro do sistema, feedback, marcações e
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comentários. Essas mensagens devem ficar em uma espécie de caixa de entrada do autor
do projeto, onde ele posteriormente deve analisar.
Como requisitos não funcionais destacamos: a aplicação cliente deve ser leve o
suficiente para funcionar na maioria dos aparelhos e estar elegível para alguma loja de
aplicativos; será necessário uma rede de dados funcionando para que o cliente possa
baixar conteúdo do servidor; por último, tanto o ambiente do autor e a aplicação cliente
devem ter uma interface agradável, objetiva e de fácil utilização aos usuários.

Figura 2: Fluxos de execução A3RA.
7.2. O ambiente e navegação
O módulo de edição do A3RA é um ambiente web que pode ser acessado por pelo
usuário que esteja conectado à Internet.

Figura 3: Arquitetura do A3RA.
O módulo da aplicação cliente, que usa o serviço criado no ambiente de autoria, é um
ambiente projetado para funcionar em dispositivos móveis. Após o usuário logar no
sistema ele terá que escolher entre projetos livres ou projetos que ele tem acesso
privado. É na aplicação cliente que o usuário irá interagir com o que foi criado no
projeto, poderá encontrar os objetos de RA, seguir as regras implementadas pelo usuário
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autor através dos eventos. O cliente utiliza os sensores do dispositivo móvel para poder
levar ao usuário a interação com projeto. A câmera é o sensor fundamental, mas para a
movimentação do usuário no mundo real influenciar no mundo virtual, configurado no
projeto é necessário o uso do GPS (global positioning system). Para os módulos onde o
autor queira incluir mais virtualidade o acelerômetro ajudará ao usuário no cliente olhar
para diversos ângulos no ambiente.

8. Aplicação do projeto
Planejamos então a criação de um projeto que use RA locativa (Padrão G), RA com
marcadores (Padrão V) e interação com os objetos virtuais, acessando dados do projeto
e coletando objetos. Chamamos esse projeto de RA de Lente do Passado, onde sítios
históricos da cidade de VilaVelha e a capital Vitória (Espírito Santo) fariam parte de
uma aula interativa. O aluno usando seu celular, com a aplicação cliente instalada, teria
uma “lente” que o faria ver o passado, assim o professor poderia apresentar itens do
passado que não existem mais, ou sofreram grandes modificações, fossem apresentados
ao aluno. Os itens podem ser construções ou objetos de época.
Os alunos poderão interagir com itens do passado, com informações relevantes para seu
aprendizado, vivenciando situações que faziam parte do passado. por exemplo, quando
estou em frente a uma casa, eles podem querer ver sua planta baixa; Quando estão em
frente a uma estátua, podem ver um vídeo sobre o personagem; quando estou em frente
a uma elevação, podem ver outras elevações conhecidas, para podercomparar.

9. Conclusões
Com os estudos realizados percebemos que as aplicações de imersão virtual e os
ambientes para a construção de jogos virtuais tem grande potencial para o fomento do
aprendizado formal e informal. Os conteúdos podem ser apresentados em perspectiva de
mais de uma dimensão, o que promove momentos de aprendizagem. Ressaltamos
também, no uso do jogo com realidade aumentada, a apresentação de fatos crescentes e
a capacidade de visualizar o invisível que é aquilo que o professor precisa que os
aprendizes imaginem e que, ainda, podem ver e manipular.
Não menos importante é a possibilidade de usar a ferramenta de aprendizagem em
movimento, em locais fora da sala de aula e poder compartilhar aprendizagens com os
pares nesses ambientes. Como Kirner et. al. (2005) também conclui, o emprego de RA
em ambientes educacionais contribui de maneira significativa na percepção, interação e
motivação dos usuários.
O A3RA encontra-se em fase de implementação, e teremos uma versão operacional em
três meses. O ambiente de autoria está sendo desenvolvido em PHP e Javascript,
juntamente com a API do Google Maps. A aplicação cliente em Unity3D com o plugin
da Vuforia para realidade aumentada. Está planejada uma avaliação do sistema, tanto
com respeito à produção de novas aplicações quanto no uso destas.
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Abstract: Digital games are tools that can enhance learning. Thus, there is a
need to have a broader understanding of what happens inside them. The
evaluation of learning, essential in the educational processes, constitutes a
great challenge in the use of digital resources. So when a teacher wishes to
assess what a particular student has learned, it is remarkable the absence of
instruments that offer you support. In this work we present an environment for
gathering evidence and support data analysis.
Resumo: Jogos digitais são ferramentas que podem potencializar a
aprendizagem. Com isso, há a necessidade de ter uma percepção mais ampla
do que acontece dentro deles. A avaliação da aprendizagem, por sua vez,
essencial nos processos educacionais, apresenta-se um grande desafio em seu
uso com recursos digitais. Sendo assim, quando um professor deseja avaliar o
que um determinado aluno aprendeu, no jogo digital, nota-se a ausência de
instrumentos que lhe ofereçam apoio. Neste trabalho apresentamos um
ambiente para coleta de evidencias e suporte à análise dos dados coletados.

1. Introdução
Os jogos digitais são ambientes capazes de promover diversas competências exigidas
devido à constante mudança e avanço com relação a tecnologias digitais, seja no âmbito
social (envolve principalmente comunicação, negociação, perspectivas e colaboração),
seja trabalhando com habilidades do pensamento (envolve a capacidade de resolução de
problemas de raciocínio lógico e crítico). Devido a isso, eles passaram a ser vistos com
potencial uso na educação.
Estudiosos como Gee (2007) e Prensky (2006) tem mostrado interesse crescente
na utilização de jogos digitais concebidos para apoiar a aprendizagem. Concebendo
Arquiteturas Pedagógicas (Menezes et. al, 2005) baseadas em jogos digitais, podemos
oferecer um ambiente lúdico, complexo e imersivo para que os estudantes aprendam de
forma ativa. Oferecendo assim, novas oportunidades para qualificar o ecossistema
cognitivo da escola. Entretanto, ainda existe uma lacuna a ser preenchida quando se
pretende utilizar jogos no contexto escolar. Esta lacuna encontra-se entre o mérito
educativo dos jogos digitais e recursos confiáveis disponíveis para apoiar a avaliação da
aprendizagem.
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Ao instrumentalizar o cenário de uma sessão de jogo digital aplicada para apoiar
a aprendizagem, não é suficiente apenas disponibilizar o jogo. É preciso compreender o
que o aluno-jogador está aprendendo a partir do jogo, acompanhando-o para,
consequentemente, poder avaliar essas aprendizagens. Um dos principais resultados que
se deseja obter com essa pesquisa é apresentar uma solução computacional que ofereça
funcionalidades para apoiar o professor nos processos avaliativos a partir do jogo.
Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção seguinte contém a
metodologia de pesquisa utilizada. Na seção 3 apresenta-se uma contextualização para
avaliação. Na seção 4 caracterizamos o problema que nos motivou a pesquisa. A seção 5
expõe os trabalhos correlatos. E por fim, as seções 6 e 7 apresentam uma proposta de
solução para o problema exposto na seção 4, seguida das considerações finais na seção
8.

2. Metodologia de Pesquisa
O ponto de partida da pesquisa foi a definição do problema. Procedeu-se a revisão de
literatura com objetivo de aprofundamento e de saber o está sendo produzido neste
assunto. Com isso, foi realizado um abrangente levantamento de estado da arte, através
da leitura de artigos e identificação de trabalhos correlatos, com relevância no meio
acadêmico nacional e internacional, verificando se haveria campo para propor uma
solução computacional nesse contexto.
Com os resultados das análises dos artigos levantados, formulou-se um ambiente
que pudesse, a partir de sessões de jogos, possibilitar a recuperação de dados para fins
de monitoramento e de apoio a procedimentos avaliativos. Toda concepção
compreendeu processos de levantamento de requisitos, modelagem, diagramas e
elaboração de arquiteturas para viabilizar a implementação de um protótipo
computacional e uma validação preliminar. Posteriormente realizamos uma
implementação que encontra-se em fase de testes. Em uma fase posterior realizaremos a
validação do ambiente com a participação de alunos e professores.

3. A Avaliação da Aprendizagem em Jogos Digitais
De acordo com os PCNs (1997), a avaliação faz parte dos processos de ensino e
aprendizagem. Ela incide sobre diversos aspectos relacionados ao desempenho dos
alunos, como aquisição de conceitos. Entretanto, também é preciso que alguns outros
aspectos sejam avaliados, como seleção e mensuração dos conteúdos, práticas
pedagógicas, condições em que se processa o trabalho escolar e as próprias formas de
avaliação. As avaliações podem ser feitas em uma variedade de plataformas: testes em
papel e lápis, que ainda são amplamente utilizados; exames orais; testes baseados em
tecnologias (como computador e dispositivos móveis) utilizando aplicações web ou
locais.
Jogos, geralmente, já contemplam informações sobre como os jogadores
progridem no jogo e acumulam pontos e experiências, o que permite enfrentar novos
temas e dificuldades mais elevados nas próximas etapas e níveis. Por outra perspectiva,
podemos também considerar o monitoramento dessas variáveis sob uma ótica
educacional. Além da verificação de pontuação e outros atributos ao final do jogo, seria
válido também verificar seus níveis de habilidade, criatividade e trabalho em equipe,
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onde ainda poderia dividir essas competências em outros subgrupos (por exemplo,
trabalho em equipe poderia ser dividido em cooperação e negociação).

4. Caracterização do Problema: Suporte para Avaliação em Jogos Digitais
Sessões de jogos produzem situações onde o jogador é colocado, constantemente, frente
a situações-problema, que, para serem resolvidas, é preciso que o jogador busque ou
lembre-se de informações e tome decisões. Há bastantes evidências de aprendizagens
com o uso de jogos e, por esse motivo, podendo observar o comportamento do jogador
durante seu percurso, seu progresso pode tornar-se perceptível, contribuindo para que a
avaliação seja possível. Entretanto, o que se ressente é a ausência de ferramentas
computacionais de suporte, onde seja possível apoiar o processo avaliativo com base em
um jogo digital. Com a identificação do problema, surge, em paralelo, o propósito dessa
pesquisa, de buscar uma contribuição para solução, onde seja possível registrar e
recuperar os dados gerados nas sessões de jogos, viabilizando refazer todo trajeto de um
jogador, observando suas ações e tendo, assim, apoio para a avaliação de aprendizagens.
Em um ambiente como esse, aproveita-se do próprio meio (do jogo) e emprega-se uma
alternativa menos invasiva, onde os dados são armazenados sem a percepção do
jogador, permitindo que este se concentre apenas no jogo.

5. Trabalhos Correlatos
Após identificar ideia principal, aspectos positivos e negativos, dúvidas e questões de
cada artigo levantado para a revisão de literatura, conforme já citado na Seção 2,
realizaram-se reflexões sobre o que cada artigo teria em comum com o foco desta
pesquisa. E foi através disso que sete desses artigos foram selecionados por conter
proximidade com o objetivo pretendido aqui. Nem todos os correlatos citados abordam
apenas jogos digitais. Alguns abordam ambientes computacionais colaborativos, mas,
com propostas que se assemelham em outros pontos. Abaixo, estão citados os correlatos
que utilizam jogos:
 Modelo Multiagente para Automatização do Processo de Observação:
desenvolvido por Carron et al. (2006) o objetivo da pesquisa é proporcionar aos
professores uma ferramenta de observação, tornando a aprendizagem uma tarefa
flexível e mais adaptável. Para a delegação de tarefas, Carron et. al (2006) utilizaram
um sistema multiagente, onde os agentes interagem entre si e, durante uma sessão de
jogo, o professor pode desejar ter uma visão sobre as atividades dos alunos, solicitar e
também configurar os agentes para avisá-lo de algum comportamento específico
identificado nas estações dos alunos;
 Aplicação do Modelo ECD: Rupp et al. (2010) argumentam em sua
pesquisa ser possível inferir princípios chave de avaliação para concepção de jogos
epistêmicos dentro da estrutura ECD (Evidence Centered Design), sendo possível,
baseado em evidências, conectar decisões feitas em vários momentos durante o jogo. O
objetivo é, através de um esboço de jogo, investigar a influência de dados que são
recolhidos durante o jogar e como esses dados podem ser analisados para identificar
adequadamente o desenvolvimento de competências de diferentes alunos. Rupp et. al
(2010) representaram através de jogos epistêmicos como Urban Science1 e Land

1

http://edgaps.org/gaps/projects/urban-science/
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Science2, a aplicação do modelo. O processo consiste na identificação de ocorrências de
determinadas competências no jogo, onde essas ocorrências são codificadas com 0 ou 1
(ausência ou presença). Esses resultantes binários transformam-se em matrizes de
adjacência, aplicando-se o método ENA (Epistemic Network Analysis) para obtenção
dos chamados gráficos de proximidade de variáveis. Essas variáveis representam
competências e habilidades que se desejam avaliar;
 EnGAge: conectando Educadores e Desenvolvedores de Jogos: Chaudy,
Connolly e Hainey (2014) apresentam em sua pesquisa um engine (motor) de avaliação
chamado EngAGe. Este permite que os desenvolvedores poupem uma quantidade
considerável de tempo e custo, não só com implementação do processo de avaliação em
seu jogo, mas também em como pensar sobre isso. Um dos objetivos do EngAGe é
fornecer aos desenvolvedores de jogos e professores uma ferramenta de avaliação, bem
como orientações sobre as características de avaliação que devem existir no jogo. O
engine também permite separar a mecânica do jogo da lógica de avaliação, tornando
assim o sistema mais flexível. As especificações do EngAGe incluem: uma DSL
(linguagem de domínio específico) para ser utilizada como um descritor de
configuração de parâmetros para avaliação e um conjunto de serviços web para analisar
a DSL e executar a avaliação nela configurada.
5.1 Análise de Trabalhos Correlatos
Todos os trabalhos correlatos listados acima possuem ao menos um ponto de
correlação com o objetivo pretendido na pesquisa. Na Tabela 1 ressaltamos as
particularidades de cada pesquisa citada anteriormente. Com base no levantamento da
Tabela 1, foi possível situar melhor a contribuição desejada nesta pesquisa, observando
pontos significativos de cada correlato e identificando funcionalidades diferenciais para
um novo ambiente.
Pesquisa
Modelo
Multiagente para
Delegação e
Automatização do
Processo de
Observação
Carron et al. (2006)
Aplicação do
Modelo ECD em
Jogos Epistêmicos

Rupp et al. (2010)
EngAGe: um
Engine para
Avaliação em Jogos

Tecnologias
- Sistemas Multiagente
desenvolvido em
linguagem de
programação Java;

- Utilização de jogo
epistêmico Urban
Science;
- Metodologia ECD;
- Geração de gráficos
com ENA (Epistemic
Network Analysis).
- Utilização de DSL
(Domain‐Specific
Language);
- Serviços web;

Chaudy, Connolly e
Hainey (2014)

Pontos Importantes
- Cada estação é equipada pelo agente observador
combinando as suas três camadas (CSV – Collector,
Structuring, Viz);
- O agente observador é calibrado pelo professor e
passa a criar LOGs a partir da identificação de relação
entre o que é definido pelo professor x o que o aluno
faz.
- São definidas variáveis de avaliação que representam
um conjunto de elementos que traduzem capacidades
do indivíduo em sociedade;
- A identificação dessas variáveis no jogo, é codificada;
- Obtendo uma sequencia de vetores binários, é
suficiente para montar uma estrutura de arquivo a ser
utilizada no ENA para geração de gráficos.
- Arquivo de configuração em DSL construído sob a
lógica de três componentes: resultados da
aprendizagem, feedback e ações;
- O engine preenche a base de dados interna e cria um
conjunto de serviço web especifico para cada jogo;
- Existe um protocolo de comunicação específico para
executar a avaliação do jogo.

Tabela 1 - Análise Geral Trabalhos Correlatos. Fonte: Autoria Própria.
2

http://edgaps.org/gaps/projects/land-science/
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Esses diferenciais pretendidos de serem oferecidos nesta proposta são: fornecer
um ambiente online; fornecer a possibilidade de integração com qualquer jogo; fornecer
a possibilidade de recuperar dados passados para monitoramento a qualquer hora;
utilização desses dados para geração de relatório que apoie a avaliação; disponibilizar
um repositório de jogos e dados de jogo de diversos jogadores; deixar abertura para
criação de um jogo inteligente, que se adapte às observações levantadas por professores
e alunos; deixar abertura para criação de um jogo adaptável, com base em identificação
de padrões através da análise da base de dados; aproveitar metodologia de percepção
aplicada nos ambientes colaborativos.

6. Um Ambiente de Apoio a Avaliação
As interações que ocorrem em uma sessão de jogo são as principais fontes de evidências
do que ocorre com determinado jogador. Para compreender e até mesmo refazer todo
trajeto de um jogador que atingiu um objetivo no jogo, é preciso registrar todas essas
interações.
Com isso, o professor poderia, além de concluir quem aprendeu e o quanto foi
aprendido, ter também informações sobre: onde os erros dos jogadores aconteceram, um
ponto onde o jogador não consegue sair do lugar, supostamente por algo que não foi
compreendido ou por dificuldades, entre outras informações.
Por meio dessa descrição, foi realizado um processo que envolveu desde
levantamento de requisitos, criação de modelo de dados e definição de módulos, à
elaboração de uma arquitetura as tarefas, para concepção de um ambiente cujas
funcionalidades principais envolvem monitorar as atividades feitas pelos participantes
dentro de um jogo digital e apresentar para o usuário dados obtidos. Este modelo,
denominado AvaGames, compõe uma contribuição para o problema de pesquisa.
6.1 Funcionalidades
Inicialmente, realizou-se o levantamento de requisitos funcionais e não
funcionais para identificar o que seria necessário abranger no ambiente e quais os
limites da concepção. Nessa primeira etapa, definiu-se que seria essencial um ambiente
de jogo que, a cada evento, enviasse uma requisição dessa informação para
armazenamento, originando um grande repositório de logs de ações, de diversos alunos.
Outro ponto identificado é que o usuário pudesse refazer todo trajeto dos
jogadores, visualizando esses registros de diversas maneiras e realizando comentários e
observações sobre cada ação. No fim do jogo, o professor precisaria de informações
resumidas, que lhe ajudasse a compreender o desempenho dos alunos no decorrer do
jogo. Para atender a essa necessidade, surgiu outra funcionalidade essencial de gerar um
relatório analítico sobre cada aluno e suas ações durante todo o jogo, com intuito de
facilitar e apoiar o processo de avaliação.
Reunindo todos esses componentes, temos um ambiente que, como um todo,
representa uma solução preparada para servir como uma “camada” que pode ser
acoplada a um jogo externo, em uma integração que recebe dados (desde que estes
estejam devidamente organizados) de qualquer jogo.
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Em suma, os componentes e requisitos são:
Componente
Um ambiente onde haja
um jogo rodando.
Um mecanismo que
receba as requisições
do jogo.
Um ambiente para
apresentação.

Um ambiente onde o
professor possa gerar
um relatório analítico.

Atribuição
Ambiente de Jogo.
Serviço de Coleta ou
Coletor.
Ambiente de
Monitoramento.

Sistema de
Avaliação.

Função
Disparar requisições de armazenamento a cada
evento que for identificado.
Recepção, tratamento e envio das informações para
devido armazenamento.
Para fins de monitoramento esses dados são
recuperados e apresentados a ele de diferentes
formas, dando possibilidade de acessar por seleção
(filtros).
Realizar a recuperação dos dados de jogo
armazenados para gerar um relatório analítico, útil
para apoiar a avaliação. O usuário avaliador pode
configurar a forma como os dados serão tratados e
apresentados no relatório.

Tabela 2 – Componentes e Funcionalidades Principais. Fonte: Autoria Própria.

6.2 Arquitetura Cliente x Servidor
Dentre os requisitos não funcionais, foi definido um sistema web (devido a qualidades
como disponibilidade, portabilidade entre outras características de ambientes online),
concebido como uma arquitetura Cliente x Servidor, conforme a Figura 1 apresenta.

Figura 1 - Arquitetura Cliente x Servidor do AvaGames. Fonte: Autoria Própria.

Na camada do Cliente, há interação de usuários com AvaGames, que, por sua
vez, interage com o Jogo, ou seja, quando o usuário requisita, é direcionado do
AvaGames para o Jogo. Na camada do Servidor estão todos os componentes
fundamentais para funcionamento das aplicações, onde, em ambos, há uma base de
dados. Já para o AvaGames estão também os serviços implementados (Coleta ,
Monitoramento e Avaliação). Entre as camadas de Servidores, é onde ocorrem as
requisições do Jogo para o AvaGames (HTTP request) e vice e versa (HTTP response).
Na modelagem de dados, foi definida uma classe “Jogo”, que é onde estão
cadastrados todos os jogos vinculados ao AvaGames (se de comum acordo com
desenvolvedores do Jogo e do AvaGames). Dessa forma, origina-se também, um
repositório de Jogos, que são disponibilizados para serem utilizados pelos usuários do
AvaGames. As Seções seguintes também explicam com mais clareza como o professor
seleciona o jogo que deseja aplicar e como organiza suas turmas de alunos. Há dois
tipos de usuário: professor e aluno. Ambos acessam a interface oferecida
pelo
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AvaGames, entretanto, com algumas funcionalidades diferentes. A escolha do jogo a ser
utilizado, fica a critério do usuário professor.
6.3 Módulo de Registro de Sessões de Jogo
Esta Seção apresenta detalhes sobre os registros de dados gerados em cada sessão de
jogo e como os dados são organizados, estruturados e consumidos pelo Serviço de
Coleta.
6.3.1 Primitivas de Monitoramento
As primitivas foram criadas para organizar os eventos provenientes das interações do
jogo a serem registrados. Portanto, quando chega uma requisição para o serviço de
coleta, a camada de controle passa a conhecer o significado desse novo registro.
Elas são eventos parametrizados, dos quais conseguimos prever que poderão
acontecer em um jogo, ou seja, eventos possíveis. Dessa forma, o serviço de coleta é
capaz de lidar com esses dados com mais facilidade ao tratar e armazenar. Por exemplo,
se o jogador “resolveu algum problema” e com isso “recebeu uma pontuação”, “subiu
de nível” e em seguida “foi para outro ambiente do jogo”, traduziríamos essas
informações pelas primitivas, com parâmetros, em “resolveu-problema(quem, quando,
onde, descricao-problema)”, “atribuicao-recursos(quando, onde, tipo-recursos)”,
“avancou-nivel(quando, onde)”, “mudou-localizacao(quando, de-onde, para-onde)”,
respectivamente.
6.3.2 Funcionamento em Background
Os dados provenientes das sessões de jogo são enviados para o AvaGames. Cabe a um
serviço estabelecido especificamente para essa função (Serviço de Coleta ou Coletor),
receber os dados, tratar (se necessário) e enviar para armazenamento.
Pelo fato de o jogo estar constantemente gerando eventos e ocasionando ações,
foi necessário criar um mecanismo que estivesse disponível a todo momento, para
receber requisições e enviar respostas. A forma encontrada de atender a esse requisito
foi utilizando um serviço web (web service). Dessa forma o AvaGames não precisaria
conhecer as diferentes bases de dados que uma aplicação de jogo pode ter, muito menos
ter que se adequar à leitura deles.
Conforme a Figura 1, esse serviço está na comunicação entre os servidores
(AvaGames e Jogo). Quanto à troca de mensagens, além do texto contendo as
primitivas, é preciso que outras informações sejam sempre trocadas, como código de
identificação (ID) do jogo, da sala e do usuário, todos para fins de reconhecimento e
relacionamento. A estrutura dessa mensagem é apresentada na Figura 2.

Figura 2 - Padrão de Mensagem enviada para o Coletor. Fonte: Autoria Própria.

Um ciclo de Ocorrência-Registro ocorre em três etapas: a ocorrência do evento dentro
do jogo, seu envio e seu registro pelo Serviço de Coleta. Como já sabemos, em um jogo,
o jogador está realizando interações a todo tempo. Portanto, temos: uma “ação”
realizada por um “usuário” em um “objeto” de determinado “tipo” em determinado
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“tempo”. No momento que o jogador está jogando, a computação de suas ações, dos
estados do jogo e dos eventos que ocorrem são feitas sem que o jogador perceba que
está sendo “observado”.
6.4 Módulo de Recuperação e Apresentação das Informações: Monitoramento
A recuperação e apresentação de informações referem-se ao Ambiente de
Monitoramento. O objetivo desse componente é possibilitar ao usuário uma forma de
refazer todo trajeto de um ou mais jogadores e saber o que cada um está fazendo no
jogo.
Essa visualização pode ser feita de diversas formas: um painel de visualização
geral e uma timeline (linha do tempo) individual. O painel de visualização geral
apresenta registros de diversos jogadores e em ordem cronológica. A finalidade é que o
professor possa ficar com essa página aberta, acompanhando tudo que está acontecendo,
visto que a página se atualiza automaticamente. Por conseguinte, a cada vez que
chegarem dados e estes forem armazenados, o professor poderá vê-los quase que
instantaneamente. Já a timeline apresenta dos dados individuais dos jogadores, uma
representação linear de eventos importantes na ordem em que eles ocorrem.
6.5 Módulo para Geração de Relatório de Apoio à Avaliação
Este módulo é responsável pela geração de dados analíticos feitos através dos dados
armazenados. O objetivo deste ambiente é apoiar a avaliação com resultantes
conclusivas sobre o desempenho de um jogador através de uma interface que contribui
diretamente para isso.
O avaliador, o qual presume-se que tenha um objetivo de aprendizagem já
estabelecido, irá customizar o seu relatório, ou seja, irá configurar os dados
armazenados para apresentá-los no relatório, de uma forma resumida e que lhe ajude na
avaliação. Essa customização define o perfil de avaliação. O avaliador, neste momento,
deve criar uma forma de encaixar as competências de interesse relativas à avaliação
com os dados do jogo passíveis de fornecer evidências de que uma ou mais dessas
competências aconteceram. Na Seção a seguir é apresentado um exemplo com aplicação
desse módulo e também a interface construída para essa tarefa.

7. Aplicação da Integração do AvaGames com Um Ambiente de Jogo
Para realizar uma aplicação do protótipo e assegurar o funcionamento de todos os
processos do AvaGames proposto neste artigo, um jogo foi concebido. Durante o
processo de definição e concepção do jogo, buscou-se aplicar conteúdos educacionais,
sem tirar o aspecto de diversão. A forma encontrada de unir esses dois elementos, foi
buscando um cenário de jogo propício. O cenário definido foi o de um supermercado,
que são naturalmente grandes salas de aula (Parsek e Golinkoff, 2015).
A justificativa é devido ao fato de que, em um passeio por um supermercado,
podemos observar uma diversidade de disciplinas para se trabalhar, como: nutrição,
geografia, história e, principalmente, a matemática, abordando uma diversidade de
assuntos, como: números, espaço e formas, tamanhos e cores, grandezas e medidas,
contar (unidades ou calorias), medir e classificar, operações básicas (como somar,
diminuir, dividir e subtrair), entre outros. O objetivo é que a cada missão, um conjunto
das áreas de conhecimento citadas acima, seja abordado.
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Conforme o jogador avança no jogo, suas ações são registradas a todo tempo.
Por exemplo, em uma das missões o objetivo é “conhecer e testar habilidades sobre
geometria, trabalhando com Formas e Tamanhos”, quando o jogador resolve o problema
apresentado, uma primitiva é acionada (“resolveu-problema”). Quando o professor
desejar utilizar essas (e/ou outras) informações para avaliar o desempenho do jogador
no jogo, ele poderá configurar como ele deseja utilizar essa informação (Figura 3).

Figura 3 - Configuração do Perfil de Avaliação. Fonte: Autoria Própria.

Assim como a Figura 3 apresenta, o evento registrado é chamado de variável. O
usuário irá dizer qual ação irá aplicar sobre essa variável. Dando continuidade ao
exemplo citado no paragrafo anterior, o professor seleciona então o conteúdo da
primitiva “resolveu-problema” e atribui uma ação de “Relacionar Variável”, onde ele
preenche um valor correspondente, que “traduz” o que essa variável representa para o
objetivo de aprendizagem. Ele também seleciona outras variáveis como “consulta-help”
(primitiva que representa a consulta ao menu ajuda), “atribuição-recursos” (representa
ganho de moedas) e “desatribuicao-recursos” (representa perda de moedas) e aplica a
ação “Estatísticas Individual”. Como na Figura 4, temos o resultado desse exemplo de
Perfil de Avaliação Criado.

Figura 4 - Resultado do Processamento do Perfil de Avaliação. Fonte: Autoria
Própria.

No gráfico à direita estão as estatísticas resultantes e na esquerda estão as demais
configurações. A tag em verde representa a informação da “variável correspondente”,
que serve para sinalizar ao professor qual competência e/ou habilidade desejada foi
atingida na ocorrência da variável do jogo e, mais à direita um sinalizador que diz se o
resultado é algo positivo ou negativo.
Nesse caso, o professor constata que a variável do jogo “situação problema”
representa, no jogo, “aplicação de unidade de medidas (gramas)” e, a partir do momento
em que essa ocorrência é identificada, o marcador positivo é apresentado. Dessa forma,
se um aluno apresenta marcadores negativos em demasia, por exemplo, o professor já

79

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

identifica que este aluno precisa de uma atenção maior. Caso contrário, o professor
observa um resumo de suas atividades e o que elas representam para os conteúdos de
sala de aula.

8. Considerações Finais
Com o sistema apresentado (AvaGames), espera-se proporcionar apoio ao professor
para que ele tenha uma visão mais ampla e detalhada do que o aluno está fazendo dentro
do jogo. Permitindo que aluno e professor possam refazer todo um trajeto de jogo, após
sua realização e, quando desejar, fazer anotações gerais ou em movimentos específicos.
Essa visão ampla inclui influenciar positivamente no processo de análise do
comportamento do aluno no jogo (através do relatório final) para que o professor possa,
facilmente, realizar a avaliação.
Além das funcionalidades, o AvaGames representa um repositório amplo de
jogos integrados, além de também possuir um repositório de ações resultantes desses
jogos. Essas informações poderiam ser trabalhadas com técnicas de mineração de dados,
por exemplo, para identificar padrões nesses comportamentos e assim propiciar
adaptabilidade ou reformulação de jogos.
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Abstract. This paper aims to present the actions undertaken for the
implementation of educational robotics in the state of Mato Grosso do Sul
initiated by NERDS Program (Educational Center for Robotics and Software
Development) of the Border. Will discuss the impact of these actions include:
teacher training, events, courses, lectures and challenge of degrees.
Quantitatively, they will be evaluated as they reflected the growing
participation of the state in the OBR (Robotics Olympiad) in the last six years.
Resumo. Este trabalho tem como objetivo apresentar as ações realizadas para
a implantação da robótica educacional no estado de Mato Grosso do Sul
iniciadas pelo Programa NERDS (Núcleo Educacional de Robótica e
Desenvolvimento de Software) da Fronteira. Serão discutidas o impacto
destas ações que inclui: formação de professores, eventos, cursos, palestras e
desafio das licenciaturas. Qualitativamente, serão avaliados como elas
refletiram na participação crescente do estado na OBR (Olimpíada Brasileira
de Robótica) nos últimos seis anos.

1. Introdução
A robótica vem sendo utilizada em práticas pedagógicas em diversas regiões do Brasil
atualmente. As habilidades desenvolvidas com seu uso durante o processo de ensino de
conteúdos de diversas disciplinas como: trabalho em equipe, aprendizagem
significativa, pensamento computacional e raciocínio lógico é o que favoreceram para
que ela esteja disseminando-se, principalmente no ensino básico.
Apesar de ser um campo em expansão, muitos esforços precisam ser feitos para
que se torne realidade em demais regiões do país. É necessário neste processo que
universidades, institutos, escolas e outros órgãos se dialoguem para colocar as ações em
prática.
Dentre as ações necessárias para a implantação da robótica nas escolas em uma
região podemos citar: capacitação de professores, desafio das licenciaturas para que os
novos profissionais saiam capacitados para a nova realidade, elaboração de material
didático para apoio aos professores e estudantes, e eventos abertos a comunidade para
que haja sensibilização da sociedade para que resulte em ações políticas na região.
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Este estudo tem o objetivo de apresentar o histórico do avanço da robótica no
estado de Mato Grosso do Sul (MS), descrevendo como foi implementando este
conjunto de ações que teve início na cidade de Ponta Porã por meio do Programa
NERDS (Núcleo Educacional de Robótica e Desenvolvimento de Software) da
Fronteira.
O trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção 2 será apresentado sobre
a robótica pedagógica e como ela desenvolve diversas habilidades no estudante. Na
seção 3 será apresentado sobre o Programa NERDS e sua parceria com os Núcleos de
Tecnologias Educacionais (NTE) do estado, que vem possibilitando a expansão da
robótica por meio de diversas ações que são descritas na seção 4. Por fim, as
considerações finais sobre o trabalho feito até o momento.

2. A Robótica Pedagógica
Vários pesquisadores fizeram grandes contribuições para a educação e mais
tarde Piaget criou a teoria do construtivismo, que em geral defende o conhecimento não
é algo pronto e acabado, ele se dá pela interação com o meio físico e social. Dessa
forma propõe que o estudante participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a
experimentação, pesquisa em grupo, estimulo a dúvida e o desenvolvimento do
raciocínio, dentre outros procedimentos. [Becker 1994].
Seymour Papert [Valente 1997], criador da linguagem LOGO, influenciado
pelas ideias de Piaget, denomina a teoria do construtivismo, onde o indivíduo através do
computador constrói seu próprio conhecimento. Nesta teoria, a construção do
conhecimento acontece de duas formas: quando o indivíduo cria um objeto no
computador, como um jogo ou um programa, e quando ele cria algo do seu interesse e
por isso torna-se mais motivado, pois para Papert, o envolvimento afetivo torna a
aprendizagem mais efetiva [Resnick, Ocko e Papert 1988].
A robótica possibilita colocar em prática estas abordagens, pois devido a sua
natureza multidisciplinar permite que seja empregada em diversas disciplinas e
conteúdos, onde o professor, que neste cenário atua como um mediador, propõe desafios
aos alunos, onde por meio concreto, precisam desenvolver um solução em equipe,
desenvolvendo habilidades como raciocínio lógico, o pensamento computacional e o
trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que apresentados ao conteúdo que está sendo
abordado, mas com a diferença que neste momento é o aluno quem procura por esse
conhecimento e não somente exposto a ele, tornando sua aprendizagem significativa,
visto que ele sente a necessidade de obter este novo conhecimento para resolver o
desafio.

3. A expansão da Robótica no estado de MS
As ações de robótica no estado de MS iniciaram-se devido às ações do Programa
NERDS da Fronteira que deram inicio a uma série de ações a serem descritas nas seções
seguintes.
3.1. O NERDS da Fronteira

82

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

O programa NERDS da Fronteira, cujo nome remete ao termo “nerd”, um estereotipo
que caracteriza uma pessoa que estuda demais, que se interessa por conteúdos de
determinada disciplina que não está adequado a sua idade, ou ainda que se interessa
demasiadamente por tecnologia. O complemento do nome “fronteira” é para reforçar o
local que o projeto é desenvolvido, ou seja, em Ponta Porã, cidade fronteiriça com a
cidade de Pedro Juan Caballero no Paraguai.
O Programa iniciou as suas atividades em 2009 no campus de Ponta Porã da
universidade através do trabalho realizado por bolsistas do Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES). Em 2011 e 2012, esta ação foi uma das ações de
extensão da universidade contempladas com recursos financeiros do Programa de
Extensão Universitária (Editais PROEXT 2011 e PROEXT 2012) do Ministério da
Educação (MEC), investido em bolsas, apoio a realização e participação em eventos
[Fistarol 2015].
O objetivo do programa é disseminar o uso da robótica e das novas tecnologias
nas escolas, visando o desenvolvimento do raciocínio lógico e outras competências, por
meio de capacitação de professores, palestras, oficinas, competições, eventos e apoio na
realização das Olimpíadas Científicas, sendo estas a OBR e OBI (Olimpíada Brasileira
de Informática).
3.2. Parceria do NERDS com os Núcleos de Tecnologias Educacionais
Desde a implantação da UFMS campus Ponta Porã, a unidade mantém parceria
com o Núcleo de Tecnologia Educacional Estadual (NTE) e Municipal (NTEM) de
Ponta Porã para que por meio do programa NERDS e do projeto Futuros Programadores
de Ponta motivassem os professores das escolas a participarem de provas da OBI e OBR
com palestras que os conscientizassem da importância na formação dos alunos, e
posteriormente apoiando-os, oferecendo ajuda nas inscrições e orientando-os na
aplicação da prova. Esse diálogo entre a Universidade e os NTE’s tornou possível
diversas ações descritas nas próximas seções.
O NERDS oferece capacitações para os professores gerenciadores das salas de
tecnologia e com o apoio destes consegue divulgar as ações de robótica dentro das
escolas, replicar oficinas para os demais professores da escola auxiliando-os a incluir
novas tecnologias e ferramentas de robótica em suas práticas pedagógicas.

4. Ações para a expansão da robótica no estado
Diversas ações em conjunto favoreceram para a disseminação da robótica nas escolas
que tiveram inicio na cidade de Ponta Porã, mas que vem sendo oferecidas em outras
regiões do estado. Iremos apresentar nas seções seguintes como estas ações ajudaram a
criar essa sinergia no estado, que vem refletindo em novas ações políticas.
4.1. Palestras motivacionais
Em cada município visitado em que são iniciadas as ações de robótica, é realizado
inicialmente uma palestra motivacional sobre robótica educacional para os professores,
explicando sobre as ações que desenvolvemos inicialmente em Ponta Porã e os
benefícios de ferramentas robóticas em sala de aula fundamentados em principais
pesquisadores da área da educação. Na ocasião é apresentada sobre as olimpíadas

83

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

científicas como a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e Olimpíada Brasileira de
Informática (OBI).
4.2. Olimpíada Brasileira de Robótica
Anualmente é realizada as Olimpíadas Científicas de Robótica e Informática, onde
busca-se desenvolver o raciocínio lógico dos alunos por meio do
contato com a
informática e a robótica.

Figura 1. Mapa da expansão da robótica em MS

A OBI (Olimpíada Brasileira de Informática) é uma olimpíada oferecida em
duas modalidades: teórica e prática. Na modalidade teórica há questões de lógica e na
modalidade prática os participantes precisam resolver um problema utilizando uma das
linguagem de programação permitida [OBI 2016].
A OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica) utiliza da temática robótica para
estimular os jovens em carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e
promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. A
OBR possui duas modalidades que procuram adequar-se tanto ao público que nunca viu
robótica quanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional,
sendo estas: teórica e prática [OBR 2016].
Na figura 2 podemos ver os pontos onde o NERDS já iniciou as primeiras ações
que incluem a palestra motivacional e o primeiro curso de capacitação para os
professores (marcados com balão), que refletiu, por exemplo, em um aumento no
número de equipes da modalidade prática da OBR neste ano (marcados com estrela).
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Figura 2. Mapa da expansão da robótica em MS

4.3. Oficina para estudantes
São oferecidos cursos para os estudantes de escolas públicos de ensino médio e
técnico, como cursos de Arduino e programação para Lego como forma de motivá-los a
participarem das modalidades práticas das competições de robótica. Estes cursos são
oferecidos também para os ingressantes dos cursos de graduação da Universidade, em
que um dos objetivos é motivá-los a permanecerem no curso e motivá-los a
participarem de competições de robótica para ensino superior como a Competição
Brasileira e Latinoamericana de Robótica (CBR e LARC).
Para os estudantes que obtém um bom desempenho na prova da OBI, é oferecido
um curso de programação em linguagem C, para que estes participem da modalidade
prática de programação da OBI.
Por meio destes cursos o município tem tido participação nestas Olimpíadas e
competições dos últimos três anos, obtendo sempre bom desempenho.
4.4. Capacitação de professores
Torna-se cada vez mais necessário que as crianças aprendam lógica desde o ensino
básico, no entanto, os professores precisam estar capacitados para que conheçam as
ferramentas que podem ser utilizadas para abordar conteúdos da ementa e que ensine ao
mesmo tempo programação e desenvolva o raciocínio lógico. As ferramentas de
programação e robótica, permite que as crianças vejam na prática a aplicabilidade do
conteúdo abordado em aula, por meio de projetos que inclua estes desafios.
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A primeira oficina oferecida foi de Scratch, que é uma ferramenta desenvolvida
pelo do grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) dos Estados Unidos. Oferecida gratuitamente, foi desenvolvida
para crianças e adolescentes, mas que vem sendo utilizada por pessoas de diferentes
faixas etárias, e permite que seja aplicada em uma série de diferentes projetos
pedagógicos, que possibilita crianças e jovens a aprenderem programação desde cedo.
Baseado na linguagem LOGO, o Scratch possui códigos simples para comandar o
personagem por blocos, que permitem serem encaixados para criar uma aplicação, o que
lembra os brinquedos de encaixar Lego, baseado no conceito de drag-and-drop (arrastar
e largar) (figura 3). A ferramenta permite criar jogos, animações e histórias, além de
comunicar-se com robôs dos kits Lego e por ser código livre, há softwares utilizando
sua base para se comunicar com robôs de baixo custo.
A oficina acontece de forma semipresencial com auxílio do AVA (Ambiente
Virtual de Aprendizagem) e grupos em redes sociais. As próximas oficinas a serem
oferecidas são de programação para Lego NXT e EV3, visto que são os mais utilizados
na OBR prática, possibilitando que os professores estejam mais aptos a treinarem
equipes em suas escolas.
4.5. Eventos
Como forma de prestigiar os medalhistas da OBR, restrito aos níveis 0 a 4 da
modalidade teórica, e incentivar outros alunos a participar da prova e a obter um bom
desempenho, decidiu-se criar o evento Robo Ára, sendo ára, palavra em guarani, que
significa dia, significando então, Dia do Robô. O nome é para reforçar o aspecto
cultural da cidade que faz fronteira seca com o Paraguai.
O evento tem como outros objetivos: promover o contato das crianças do ensino básico
com a robótica com demonstrações e atividades específicas para cada nível e incentivar
os alunos a participar da prova prática da OBR. Além de permitir troca de experiências
entre os acadêmicos da comissão organizadora, que conta com todos os cursos da
Universidade.
A primeira edição foi destinado apenas aos medalhistas e ocorreu em um dia, onde o
período da manhã foi destinado a demonstrações de robótica e o período da tarde para
as atividades específica para a faixa etária das crianças medalhistas de cada nível da
OBR.
Na figura 3 podemos ver a entrada com o painel do logotipo do evento que consiste em
um bloco semelhante dos kits Lego com um boné com as cores do Brasil e Paraguai, e
com uma guampa de tereré, bebida típica da região.
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Figura 3. Entrada do primeiro dia do evento

A segunda edição realizada este ano aconteceu durante dois dias, sendo o primeiro
aberto ao público, onde a comunidade em geral pode visitar as salas de demonstrações
de robótica e de softwares, além da apresentação em forma de pôster de jogos
desenvolvidos pelos alunos do ensino básico. No segundo dia do evento apenas para os
medalhistas da OBR, eles foram separados por nível da prova e foram ofertadas oficinas
para cada faixa etária e também capacitação para os professores de preparação para o
OBR teórica e prática. Na figura 4 podemos ver a atividade desenvolvida pelos
estudantes do nível dois, que consistia em um robô de livre formato utilizando LEDS,
bateria de placa mãe, lixo eletrônico e materiais recicláveis.

Figura 4. Atividade desenvolvida pelos estudantes do nível 2 (robô eletrônico)

O evento recebeu a comunidade em geral, dentre pais, empresas e órgãos que ficaram
encantados no mundo da robótica.

5. Considerações Finais
As ações de robótica já é realidade há alguns anos no município de Ponta Porã e vem
sendo replicado em diversas outras cidades do estado, que por sua vez vem tomando
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como base os eventos e capacitações realizados pelo NERDS e sendo replicada em sua
região.
Espera-se que este trabalho possa servir como base para ações de robótica em
outros estados ou regiões do Brasil e em outros países. Por ser uma cidade fronteiriça,
estas ações já vem afetando diretamente o país vizinho, visto que muitos paraguaios
estudam em escolas brasileiras.
Esta em andamento uma pesquisa de levantamento dos projetos de uso da
robótica nas prática escolar do ensino básico, para que possamos ter um campo de visão
mais amplo sobre o impacto destas ações em relação aos novos projetos nas escolas.
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Abstract. This article aims to present the possibilities and potential of the wiki
tool for collaborative work and knowledge management in universities. For
this presents concepts and features of the wiki tool. Discusses processes
related to knowledge management in universities and how the wiki can
support these processes. This work is a bibliographic research that uses as
technique of data collection an analisys of the articles and chapter of books
with the theme presented. We conclude that the wiki tool has the ability to
encourage collaborative work between the servers of the institutions , as well
as having the potential necessary to support organizational knowledge
management in universities.
Resumo. O presente artigo tem por objetivo apresentar as possibilidades e
potencialidades da ferramenta wiki para o trabalho colaborativo e a gestão
do conhecimento em universidades. Para isso apresenta•se conceitos e
características da ferramenta wiki. Discorre sobre os processos ligados à
gestão do conhecimento em universidades e como o wiki pode dar suporte a
esses processos. Utiliza como metodologia a pesquisa bibliográfica com a
técnica de coleta de dados o fichamento de artigos sobre a temática. Conclui•
se que a ferramenta wiki tem a possibilidade de incentivar o trabalho
colaborativo entre os servidores das instituições, além de possuir os
potenciais necessários para oferecer suporte à gestão do conhecimento
organizacional em universidades.

1.

Introdução

Com avanço exponencial das novas tecnologias a quantidade de informação vem
crescendo constantemente em todas as organizações, gerando novos desafios e
profundas transformações tanto na gestão da informação, como também na gestão do
conhecimento na busca da criação de estratégias para tornar o máximo dessas
informações em conhecimento..
Segundo Valentim (2002) gestão da informação é:
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um conjunto de estratégias que visa identificar as necessidades
informacionais, mapear os fluxos formais de informação nos
diferentes ambientes da organização, assim como sua coleta, filtragem,
análise, organização, armazenagem e disseminação, objetivando
apoiar o desenvolvimento das atividades cotidianas e a tomada de
decisão no ambiente corporativo.

Já a gestão do conhecimento é, segundo a mesma autora:
um conjunto de estratégias para criar, adquirir, compartilhar e utilizar
ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam a
informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de
auxiliar na geração de ideias, solução de problemas e tomada de
decisão. (VALENTIM, 2004)

As mudanças ocorrem muito rápido no ambiente corporativo, esse ambiente é
muita vezes competitivo, turbulento, complexo e totalmente mutável, nesse contexto as
organizações perceberam que o conhecimento passou a ter um valor significativo para a
vantagem competitiva.
Nonaka e Takeuchi (1997) citado por Schons (2008, p. 79):
referenciam a importância do conhecimento nas organizações,
tratando•o como fundamental no processo de inovação. Segundo os
autores, através da criação de novos conhecimentos as organizações
inovam, ou seja, incorporam o novo conhecimento recém criado no
desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, tornando•as
assim competitivas.

As universidades, não deixam de ser organizações e sendo elas organizações
privadas ou públicas necessitam e devem se preocupar com essas questões e
principalmente com a gestão do conhecimento. Moresi (2001, p. 137) compreende que
“a gestão do conhecimento pode ser vista como o conjunto de atividades que busca
desenvolver e controlar todo o tipo de conhecimento em uma organização.” e para
Davenport e Prusak (1998, p. 61) gestão do conhecimento é “o conjunto de atividades
relacionadas à geração, codificação e transferência do conhecimento”, portanto a forma
como essa instituição lida com seu conhecimento.
Segundo Schons (2008, p. 80) “…o desenvolvimento das tecnologias de
informação e comunicação (TICs) tem permitido maior colaboração, interatividade e
dinamização quanto ao fluxo de conhecimento no meio organizacional, seja no âmbito
interno e externo, ampliando o potencial coletivo.” Dentre essas tecnologias uma tem se
destacado em pesquisas científicas, no sentido de ter possibilidade de oferecer suporte à
gestão organizacional que é a ferramenta wiki. Sendo assim, o presente artigo tem por
objetivo apresentar as possibilidades e potencialidade da ferramenta wiki para o trabalho

90

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

colaborativo e a gestão do conhecimento organizacional em universidades. Este estudo
faz parte do projeto de dissertação realizado no Mestrado Profissional em Tecnologias
Educacionais em Rede da Universidade Federal de Santa Maria que busca a integração
de uma ferramenta wiki para suporte à gestão do conhecimento no Sistema de
Bibliotecas da Universidade Federal do Pampa.
Neste estudo apresenta•se os conceitos e características daferramenta wiki, que é
a segunda seção deste artigo; Após é descrita na seção três a noção de colaboração e do
trabalho colaborativo e o papel do wiki nesse contexto, podendo ser aplicado na
possibilidade de um aprendizagem colaborativa; Seguido então da seção que aborda
sobre os processos ligados ao conhecimento e como a ferramenta wiki pode dar suporte
a esses processos; E por fim as considerações finais decorrente desteartigo.

2.

Conceito e características das ferramentas wikis

Wikis são páginas web abertas, e algumas livres, na qual colaboradores podem criar,
recriar, gerenciar e publicar conteúdos na web em hipertextos, construindo assim uma
plataforma colaborativa e interativa.
O termo wiki em havaiano significa “rápido” e a tecnologia wiki de acordo com
a Wikipédia (2013) foi criada no ano de 1993•1994, a partir do trabalho de Ward
Cunningham que tinha como objetivo desenvolver uma ferramenta em que qualquer
usuário, mesmo que leigo em computação, pudesse produzir dados na Web, alimentando
assim uma base de dados comuns de forma colaborativa. Cunningham denominou a
ferramenta de “Wiki wiki” que significa “extremamente rápido” no idiomahavaiano.
Segundo Ferraz (2015), Ward Cunningham seu criador, teria afirmado que:
As ideias do wiki podem parecer estranhas à primeira vista, mas
mergulhe e explore seus links. Wiki é um sistema de composição; é
um meio de discussão; um depósito; é um sistema de correspondência;
é uma ferramenta de colaboração. Na verdade, temos dificuldade em
defini•lo, mas é uma forma divertida para se comunicar de forma
assíncrona pela rede.

Porém somente com o surgimento da Wikipédia a enciclopédia livre, que a
ferramenta wiki se popularizou. Um projeto de enciclopédia colaborativa universal e
multilíngue, mantida somente por colaboradores e que hoje contém mais verbetes do
que a enciclopédia Britânica. Trouxe ao gosto dos internautas e apaixonados por
tecnologias as possibilidades que essa ferramenta poderia trazer para a construção do
conhecimento coletivo.
Existem diversas aplicações da tecnologia wiki disponível na rede, com diversas
características e diversas funcionalidades que podem ser comparados em função da
segurança, usabilidade, desenvolvimento e estabilidade de cada uma.
Abaixo relacionamos as principais características que uma aplicação o wiki pode
ter:
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1) Possibilidade de ver o texto antes de salvá•lo;
2) Histórico das mudanças;
3) Linguagens em diversos idiomas;
4) Notificações por e•mail quando os conteúdos forem modificados;
5) Permissão de múltiplas revisões das imagens e dos arquivosanexados;
6) Namespaces (permite que a TAG do título da página seja utilizada como
metadado possibilitando que cada página seja agrupada emcategorias);
7) Permissão de que arquivos seja anexados;
8) Listagem das páginas mais populares;
9) Controle de acesso e edição por usuário;
10) Controle de acesso e edição de conteúdos por endereço de IP;
11) Permissão de alterar apenas uma parte da página;
12) Formatação de textos via barra de ferramentas.
Essas são algumas das característica gerais dos wikis que podem variar de um
software para o outro.
De acordo com Schons (2008, p. 81) os softwares que oferecem suporte as
principais características elencadas são as aplicações MediaWiki e Twiki. Sendo o
MediaWiki o software mais conhecido e estável e que já foi amplamente testado e
utilizado pelo projeto Wikipédia.
Os wikis pode ser abertos que são aqueles dos quais qualquer pessoa pode editar
as páginas e conteúdos ou wikis fechados com acesso restrito do qual somente um grupo
fechado de usuários cadastrados podem realizar edição de conteúdo.
O primeiro passo para implementar e aplicar uma ferramenta wiki é identificar
qual das aplicações atendem a suas principais necessidades.
Existem muitas publicações e pesquisas científicas sobre a integração das wikis
para o ensino•aprendizagem em ambientes virtuais. Porém, o enfoque dessa pesquisa é
os wikis como suporte à gestão do conhecimento e trabalho colaborativo entre
servidores em universidades e não sua integração em sala deaula.

3.

Trabalho colaborativo e os wikis: possibilidades na aprendizagem
colaborativa nas universidades

Sabe•se que a ferramenta wiki busca uma construção colaborativa de conteúdos entre
seus usuários, portanto pode•se dizer que a primeira potencialidade dessa ferramenta é o
incentivo ao trabalho colaborativo dentro do contexto do qual está inserida.
De acordo com Brna (1998) a noção de colaboração pode ser vista como um
conjunto de possíveis relações entre os participantes, que pode ser diversa e deve ser
contextualizada para definir a relação que se deseja. E ela pode ser, tarefas divididas em
partes controladas ou um esforço sincrônico sem nenhuma divisão; pode ser vista como
um estado ou como um processo; se tem finalidade de algum aprendizado ou a
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colaboração é o fim em si; e se os participantes está cientes da existência de uma relação
contratual formal ou não.
Os autores Tapscoot e Williams (2007), discutem sobre a colaboração em massa
para a mudança nos negócios em seu livro “Wikinomics”, nessa obra os autores
discorrem sobre o peering, ideágoras e os prosumers, sempre destacando como a
colaboração e o compartilhamento de informação e conhecimento pode revolucionar os
negócios e as tecnologias. O peering é um novo modo de produção que segundo os
autores na sua forma mais pura é:
uma maneira de produzir bens e serviços que depende totalmente de
comunidades auto•organizadas e igualitárias de indivíduos que se
unem voluntariamente para produzir um resultado compartilhado. Na
realidade, o peering mistura elementos de hierarquia e auto•
organização e depende de princípios meritocráticos de organização.
(TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007, p. 89)

Esse novo modo de produção pode refletir na sociedade e estimular um modo de
vida mais colaborativo e participativo das pessoas, já que estimula a interação,
colaboração e também autonomia dentro do processo, a ótica é voltada ao negócio, mas
essa prática pode ser aplicada ao cotidiano e vivência na interação social e também no
ambiente universitário.
Ideágoras de acordo com os autores são mercados globais emergentes para achar
mentes singularmente qualificadas para descobrir e desenvolver novos produtos e
serviços com mais rapidez e muito mais eficiência que no passado. E já os prosumers
são os clientes como co•inovadores na produção de produtos é a participação autônoma
dos clientes na produção das empresas. Sendo esta então outra forma de incluirmos
todos no processo de produção e participação do que vamos consumir, utilizar, criar e
recriar sendo assim uma grande inovação na parte democrática na tomada de decisões.
O “Wikinomics” é um neologismo criado pelos autores do qual tem os princípios da
abertura, peering, compartilhamento e ação global, portanto esse projeto destaca uma
nova era que esta surgindo no mundo dos negócios que envolve colaboração e
participação e que pode muito bem refletir também na sociedade, porém deve•se
ressaltar que além de todo esse compartilhamento e criação de informação de forma
colaborativa deve ser refletido e discutido levando em consideração não só o
desenvolvimento, mas também a conservação e manutenção do planeta terra para a
humanidade.
Portanto, estamos todos juntos na busca do conhecimento, formando assim o que
Lévy (1998, p. 29) chama de “inteligencia coletiva”, no qual levanta a premissa de que
“Ninguém sabe tudo, todos sabemos alguma coisa, todo o saber está na humanidade.”
Estamos então mediatizado pelo mundo e pelas nossas próprias criações, como é o caso
das tecnologias, e a ferramenta wiki é uma tecnologia que proporciona a possibilidade
de realizar o compartilhamento desse conhecimento de forma colaborativa, além de
incentivar a autonomia de seus colaboradores no momento que possibilita a cada
indivíduo se posicionar diante de um conteúdo no momento, hora e local quedesejar.

93

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Diversos autores como Coutinho e Bottentuit Júnior (2007), Quintão et al.
(2011), citam e consideram verdadeiras a potencialidades atribuídas aos wikis elencadas
por Santamaria & Abraira (2006) para a aprendizagem colaborativa:
• Interação e colaboração dinâmica entre os usuários;
• Possibilidade de troca de ideias, criação, proposta de linhas de trabalho para
desenvolver objetivos;
• Recria ou produzir base de conhecimentos, glossários, dicionários, manuais,
relatórios, entre outros;
• Possibilidade de visualização do histórico de edição para observar e avaliar a
evolução da construção do conhecimento e da produção;
• Gerar estruturas compartilhadas de conhecimento colaborativo que possibilita a
criação de comunidades de aprendizagem.
Com essas potencialidades as universidades podem aproveitar e se apropriar
dessa tecnologia para incentivar o trabalho colaborativo entre servidores com um grande
potencial de uma aprendizagem colaborativa mais efetiva e uma construção do
conhecimento e inteligência coletiva mais abrangente e compartilhado entre todos.

4.

Gestão do conhecimento e as possibilidades dos wikis

A gestão do conhecimento muito estudada em diversas áreas, principalmente na área
administrativa e organizacional, auxilia as instituições nas tomadas de decisões, na
busca da agregação de valor aos negócios e consequentemente no repensar dos
processos da produção de conhecimento e com isso gerando inovação.
Como já exposto anteriormente a gestão do conhecimento pode ser vista na visão
de Moresi (2001, p. 137) como um conjunto de processos que tem como objetivo
desenvolver e controlar todo o conhecimento de uma organização. Sendo assim, na
medida em que as organizações e seus dirigentes perceberam a importância da
informação e principalmente do conhecimento, que pode agregar valor a organização,
começaram a ter uma preocupação maior em relação a essa gestão e uma busca de
tecnologias que auxiliassem nessa tarefa.
Segundo Takeuchi e Nonaka (2008, p. 19) o conhecimento é formado por dois
componentes o conhecimento explícito e o conhecimento tácito:
O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou
sons, e compartilhado na forma de dados fórmulas científicas, recursos
visuais, fitas de áudio, especificações de produtos ou manuais. O
conhecimento explicito pode ser rapidamente transmitido aos
indivíduos, formal e sistematicamente.
O conhecimento tácito, por outro lado, não é facilmente visível e
explicável. Pelo contrário, é altamente pessoal e difícil de formalizar,
tornando•se de comunicação e compartilhamento dificultoso. As
instituições e os palpites subjetivos estão sob a rubrica do
conhecimento tácito. O conhecimento tácito está profundamente
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enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo, assim
como nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora.

Geralmente esses conhecimentos explícito e tácito encontram•se nas
organizações e nas universidades restrito a um pequeno grupo que produz esses
conhecimentos e muitas vezes não é compartilhado no momento necessário e nem em
local apropriado. Com a tecnologia da ferramenta wiki é possível que as organizações,
universidades e seus colaboradores produzam essa conhecimento de forma colaborativa
(os explícitos) e discutam os conhecimentos tácitos e os transformem em explícitos no
processo de produção e na funcionalidade “discussão” dos wikis.
De acordo com um modelo de Probst, Raub e Romhardt (2002) a gestão do
conhecimento é composta por seis processos construtivos que são: identificação,
aquisição, desenvolvimento, compartilhamento, utilização e retenção do conhecimento.
Com uma ferramenta wiki podemos implementar e potencializar cada um desse
processos da seguintes formas:
Identificação do conhecimento – que consiste em identificar os conhecimentos
essenciais, envolvendo os já possuídos e os necessários para exito dos objetivos
organizacionais. Neste processo o wiki garante a partir da participação dos
colaboradores a construção de um mapa de conhecimento, uma base de conhecimento e
um diretório de especialistas internos e até mesmo externos da organização.
Captura e aquisição do conhecimento – que consiste na captura e aquisição de
novos conhecimentos, constantemente, que podem ser adquiridos por meio de fontes
internas e externas da organização, com o wiki pode•se produzir, criar e recriar
conhecimento constantemente, além da possibilidade de coletar através de fóruns,
formulários e enquetes online as opiniões e sugestões de fontes internas e externas.
Desenvolvimento do conhecimento – processo que complementa a captura e
aquisição do conhecimento que visa preencher a lacuna do conhecimento necessário à
organização. Com o wiki pode•se gerar debate e discussão sobre processos
organizacionais, rotinas, planejamento estratégico, desenvolvimento de novos projetos
entre outras discussões pertinente de forma colaborativa e com grande potencial de
desenvolvimento do conhecimento.
Compartilhamento do conhecimento – processo que possibilita a transcrição do
conhecimento individual, isolado, para o coletivo em grande proporção, que favorece a
interação social e a interdisciplinaridade entre os colaboradores. Com um ferramenta
wiki pode•se compartilhar todo o conhecimento de um organização basta está ter uma
equipe disposta a colaborar, compartilhar perspectivas sobre diversos assuntos,
mercado, concorrências, vendas, informações setoriais, dividir ideias e soluções,
colaboras no processo de planejamento dos projetos entre outras discussões. Além de
possibilitar de forma clara e transparente informações para o público externo a
organização.
Utilização do conhecimento – após a disponibilização e compartilhamento das
informações temos o processo de utilização do qual os conhecimentos são utilizadas
conforme as necessidades e objetivos organizacionais. No wiki pode•se disponibilizar
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dicas, experiências pessoas, aplicação e exposição de melhores práticas e possibilidades
de otimização da produção e desenvolvimento de rotinas e processos.
Retenção do conhecimento – processo que visa organizar e categorizar o
conhecimento, possibilitando sua recuperação de forma rápida, fácil e correta. Com um
wiki pode•se reter o conhecimento organizacional proporcionando pesquisas futuras de
fácil acesso sobre diversos temas a partir da categorização dos conteúdos que é um
funcionalidade de diversas aplicações de wikis.
Percebe•se então que a ferramenta wiki pode ter um papel em cada um desse
processos e que esse processos não são isolados em si eles acontecem conjuntamente,
envolvidos e interligados em fluxos de conhecimentos que se formam durante todo o
processo e os wikis tornam esses processos dinamizados, simples e mais intuitivos para
os usuários.

5.

Considerações finais

O volume de informações e conhecimento dentro de organizações crescem a cada dia,
levar em consideração de que a gestão do conhecimento é importantíssimo para a
organização, retenção e compartilhamento, além de desenvolver vantagem competitiva e
inovação, é papel das organizações sejam elas de qual tipo forem: organizações
empresarias, privadas, públicas e até mesmo instituições de ensino. E a tecnologia wiki
é uma ferramenta inovadora que pode contribuir significativamente nesseprocesso.
Sendo os wikis ferramentas voltada para a colaboração em rede na criação de
conteúdo, incentiva os colaboradores a trabalharem em equipe e desenvolverem o
espírito colaborativo dentro das organizações e quando criamos um ambiente
colaborativo os conhecimentos que até então eram de posse de somente um indivíduo
(funcionário, servidor) passa a serem compartilhados, retidos, categorizados
coletivamente e de fácil recuperação posterior e de forma aberta.
Portanto com esse artigo podemos observar as potencialidades e possibilidades
dos wikis no suporte da gestão do conhecimento em organizações e universidades,
vimos que o wiki pode oferecer suporte nos seis processos construtivos da gestão do
conhecimento: identificação, aquisição, desenvolvimento, compartilhamento, utilização
e retenção do conhecimento, proporcionando uma gestão do conhecimento mais
eficiente, clara, colaborativa e compartilhada dentro de seussistemas.
Surge então uma nova oportunidade de produção do conhecimento coletivo nas
universidades através da utilização da ferramenta wiki não só para o processo de
aprendizagem colaborativa, mas também para o trabalho colaborativo entre os
servidores e suporte para a gestão do conhecimento dentro das universidades. Parte•se
agora para a necessidade de escolher a melhor aplicação wiki que atenda as
necessidades informacionais da instituição e um planejamento para essa aplicação,
estudos para futuros artigos.
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Abstract. This paper reports an application experience of a collaborative
learning through a working group. Methodologically, it was decided to
develop an applied research with data analysis qualitative and quantitatively.
The experiment was conducted with 58 students of the 1st semester of
undergraduate course Psychology. Como results identified that students do not
have skills and expertise to develop autonomously the four pillars of education
proposed by Delors (2010) and also the teachers need to go through a
learning process and ownership of facilitator features to enable a process of
teaching and learning facilitator and not only transmissive construction of
knowledge.
Resumo. Este artigo relata uma experiência de aplicação de uma
aprendizagem colaborativa através de um trabalho em grupo. Optou-se por
desenvolver uma pesquisa aplicada com análise de dados qualiquantitativamente. A experiência foi realizada com 58 alunos do 1º semestre
do curso de graduação de Psicologia. Como resultados identificamos que os
alunos não possuem habilidades e competências para desenvolverem de forma
autônoma os quatro pilares da educação, propostos por Delors (2010) e os
professores necessitam passar por um processo de aprendizagem e
apropriação das características do professor mediador, para possibilitar um
processo de ensino e aprendizagem facilitador e não apenas transmissivo..

1. Introdução
A evolução tecnológica possibilita inovações e facilidades, que produzem
transformações sócio-culturais de uma forma veloz. O fácil acesso as tecnologias e o
seu uso para a obtenção de informações é um grande desafio social, e demanda esforços
e mudanças educacionais. KENSKI (2008).
Atualmente as crianças chegam as escolas já alfabetizadas, e um grande número
de alunos que entram no primeiro ano do ensino fundamental, já tem domínio no uso de
tablets, internet, celular e etc. Cortella (2001), mas percebe-se que parte das instituições
de ensino não acompanham na mesma velocidade as inovações e são tragadas pela
obsolescência programada.
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Segundo Perrenoud (2000), as mudanças rápidas e significativas que ocorrem na
sociedade atual, faz com que as escolas necessitem romper com velhos paradigmas,
necessitando desenvolver a aprendizagem de forma coletiva, compartilhada, refletida,
discutida, a partir das vivências em grupos e com uso de tecnologias.
O desenvolvimento deste trabalho se justifica pela necessidade de buscar
alternativas de ensino que contribuam para amenizar este descompasso de paradigmas
vivenciado pela escola e pelo aluno. Assim foi pensado uma forma concreta de aplicar
uma metodologia que valorizasse a aprendizagem colaborativa, com o intuito de formar
um aluno com habilidades e competências condizentes com o século XXI.

2. Habilidades e Competências do Aluno do Século XXI
Os adolescentes naturalmente passam por constantes transformações, no entanto, na
atualidade, eles dominam assuntos e recursos muito diferentes daqueles que seus pais e
professores vivenciaram um dia. Os jovens do nosso século, são impulsivos e buscam a
inovação .Antônio et al (2013).
É uma geração interativa e com uma maneira diferenciada de relacionar-se com
o mundo, e este modo diferenciado, precisa ser compreendido. Este contexto é
mencionado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica como sendo um
desafio para o desenvolvimento da educação na contemporaneidade. O documento ainda
ressalta que: “a educação deve potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal
modo que este se torne apto para viver e conviver em determinado ambiente” (p 18).
Assim, entende-se que a formação deste aluno deve estar voltada para a
resiliência, a cidadania, a criticidade, a criatividade. O mundo do trabalho
contemporâneo, necessita de um profissional que atue de forma crítica e criativa, com
aptidão para o trabalho em equipe e capacidade para executar tarefas variadas.
Portanto, os autores da área educacional e as instituições de ensino seguem as
indicações orientadas pela UNESCO, que nos diz que a educação deve alicerçar-se em
quatro pilares: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a
ser.
No entanto, estas competências necessitam de habilidades que são difíceis de
serem trabalhadas no âmbito escolar, pois incluem a vontade dos alunos em querer
aprender; a independência e a autonomia para aprender a fazer, a construir o seu
conhecimento e não apenas recebê-lo do professor; a colaboração entre os alunos no
compartilhamento dos conhecimentos e das suas limitações e a consciência de que
através da sua vida estudantil estará formando-se como um cidadão crítico e reflexivo.

3. O Trabalho em Grupo como forma de Desenvolver a Aprendizagem
Colaborativa
O fato de vivermos em sociedade, por si só, nos mostra o quanto é importante sabermos
lidar com os outros para vivermos em harmonia, ou até mesmo para atingir nossos
objetivos. Estudos recentes sobre o desenvolvimento social e humano apontam para a
necessidade do trabalho em grupo e da interação de uns com os outros. Vygotsky afirma
que "... o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento não vai do individual
para o socializado, mas do social para o individual” (1984, p18).
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Segundo Inocêncio e Cavalcanti (2005) o trabalho em grupo caracteriza-se por
ser um processo de aprendizagem colaborativa para a construção do conhecimento, por
estimular o compartilhamento entre os alunos de suas próprias compreensões. Além
disso, traz de pano de fundo, o desenvolvimento da interação entre diferentes colegas,
possibilitando o sentimento de pertencimento a um grupo. Tractenberg e Struchiner
(2011) nos diz que a colaboração em grupo serve como mecanismo social de apoio e
estímulo a aprendizagem, e possibilita a expressão das diversas visões dos participantes,
bem como, possibilita o desenvolvimento de competências interpessoais e a integração e
socialização dos alunos.
No entanto, geralmente os professores preferem atividades isoladas, mantendo as
aulas expositivas, as quais já estão acostumados, pois o trabalho em grupo sempre
possui imprevistos que devem ser analisados. Essa imprevisibilidade afasta muitos
educadores de atividades desta natureza, pois estas acabam por desacomodar o seu
papel, tornando-os coordenadores dos processos de aprendizagem seus alunos.
De acordo com Menezes (2009), quando o professor está disposto a esse desafio,
pensando nos avanços que atividades desta natureza promovem, ele se depara com
outros problemas de ensino e aprendizagem, tais como: organização dos alunos em
classe numerosa; organização de materiais e atividades; questionamentos com relação
ao ensino da disciplina e a aprendizagem dos alunos; promoção de atividades
colaborativas, entre outras.
Percebemos que o trabalho em grupo, quando planejado para promover o
desenvolvimento da cooperação, exigem além de um esforço coletivo, por parte dos
alunos, um esforço do próprio professor. Este fator realmente desacomoda não somente
o professor em questão, mas também toda a turma.

4. Metodologia
Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se por uma pesquisa aplicada com análise
de dados quali-quantitativamente. Primeiramente explicou-se que aprendizagem
colaborativa significa trabalhar junto e que implica no conceito de objetivos
compartilhados através da colaboração, se contrapondo a uma simples troca de
informação ou de instruções . BARROS (1994).
Os alunos formaram grupos, com 3 a 5 componentes, e trabalharam no período
das aulas presenciais. O trabalho constou na elaboração de um material didático
impresso para disponibilizar aos colegas e professora, e também a preparação de uma
apresentação de no máximo 30 minutos. O tema do trabalho era o mesmo para toda a
turma. Os grupos foram sorteados para a apresentação. Como trabalho de casa os alunos
deveriam coletar imagens, vídeos e demais materiais de apoio, e na aula trabalhariam de
forma colaborativa montando as tarefas.
Coube ao professor verificar o grau de participação e colaboração de cada aluno,
e ficar a disposição para orientar e tirar dúvidas a respeito do conteúdo. Quanto a
avaliação, os alunos tiveram uma nota de participação individual, uma notas da
construção dos materiais nos pequenos grupos e uma nota das apresentações dos grupos
sorteados.
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5. Resultados e Discussões
Participaram deste estudo 58 alunos divididos em 2 turmas, sendo a turma A com 21
alunos e a turma B com 37 alunos. Em relação a idade média dos alunos, as turmas
apresentaram-se bem homogêneas, tendo a turma A 3 alunos com idade acima dos 30
anos e na turma B, 5 alunos neste perfil. Contudo a diferença de idades não apareceu
como um fator decisivo nos resultados. Uma diferença marcante entre os dois grupos foi
o fato de a maioria dos componentes da turma B trabalharem, acontecimento este que
evidenciou um maior comprometimento deste grupo com as atividades propostas.
A coleta de dados teve como base duas questões norteadoras que abordaram
diretamente o propósito da pesquisa, que é investigar o aprendizado colaborativo através
de atividade em grupo. Na primeira questão pediu-se para que os alunos citassem os
benefícios e as dificuldades que encontraram na participação desta forma de atividade. E
a segunda questão indagou-se a opinião do aluno sobre o método, salientando se o
mesmo foi bem-sucedido ou não, e o porquê.
As respostas coletadas para fins de análise foram categorizadas tendo como base
os quatro pilares da educação que constam no relatório da UNESCO (2010), como
segue:
Aprender a conhecer - Este pilar indica o interesse, a abertura para o
conhecimento, a busca por novos conhecimentos através do estudo e da pesquisa.
De acordo com a tabela das respostas, o “ato de pesquisar” é percebido pelos
alunos como benéfico, para 29,31% das respostas, seguido de 17,24% que afirmaram
beneficiar-se com a busca pelo conhecimento e construção do seu material, e 6,89% que
se satisfizeram com o contato prévio do conteúdo antes da explanação em aula.
Sendo assim, é interessante salientar que alguns alunos percebem a importância
do ato da pesquisa na construção do seu conhecimento, enquanto outros o veem como
um empecilho, ou seja, um fator que dificulta o aprendizado em função de demandar um
tempo extra e um maior comprometimento.
Aprender por conta própria parece ser uma dificuldade encontrada por 18,96%
dos alunos, e estes questionaram a falta de disponibilização de material didático ou da
indicação específica de um material de pesquisa.
Diante destes dados, percebe-se que o interesse, o comprometimento dos alunos
com a sua formação, reconhecendo-se como um protagonista do seu aprendizado,
influencia diretamente no aprender a aprender, servindo como um facilitador do seu
aprendizado. E esta percepção vai ao encontro do que Behrens (2013, p 55) nos traz ao
afirma que devemos formar um ʹʹsujeito cognoscente, reflexivo, curioso, questionador e
que exija a reconstrução da prática educativaʹʹ.
Devemos ressaltar que 6,89 % das respostas dadas pelos alunos, identificaram o
método como sendo um beneficiador de um aprendizado construído e apropriado pelo
alunos, e não de um conteúdo decorado. Demo (1996) salienta que o aprender a
aprender afasta-se do conhecimento decorado.
Aprender a fazer- O aprender a conhecer e o aprender a fazer são considerados
como indissociáveis por Delors (2010), entretanto, esta se aproxima da formação
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profissional possuindo vínculo estreito, pois espera-se que o ‘aprender a fazer’ torne o
aluno apto a colocar seus conhecimentos aprendidos na prática para realização laboral.
Novamente o “ato de pesquisar”, foi o parâmetro mais lembrado por 29,31% dos
alunos, justamente porque acreditar-se que a pesquisa além de proporcionar um contato
com uma maior diversidade e quantidade de materiais a respeito do mesmo assunto,
auxilia o aluno a aprender a fazer o seu próprio percurso, dando-lhe recursos para
reconhecer qual o seu estilo de aprendizado, o quanto ele precisa de estímulos, qual a
forma que lhe parece facilitar o seu processo de construção do conhecimento. Estes
benefícios desenvolvidos através da pesquisa, foram seguidos da segunda resposta mais
frequente, 27,58% dos alunos, ressaltaram que a construção do conhecimento através da
elaboração do seu material só foi possível pelo aprofundamento do conteúdo. Isto fica
evidenciado na fala de um dos alunos a respeito da proposta: ʹPara a turma não, mas
para minha pessoa sim. O não resume-se a maioria das pessoas não se prepararem
para as apresentações. O sim justifica-se por eu não ficar 100% dependente da
professora e me ajudando a ser mais autossuficiente nos estudos (Aluno da turma B).
Por outro lado, os alunos apontaram como dificuldades a complexidade do
conteúdo (15,51%), seguida do ato de fazer uma pesquisa elaborada (10,34%); e as
incertezas e a falta de destreza na elaboração da apresentação dos resultados da pesquisa
para a turma, com 6,89% das falas. Ao que refere-se a complexidade do conteúdo,
percebe-se a falha no aprendizado dos conteúdos que são pré requesitos a disciplina
(biologia, química, física, anatomia e fisiologia) e então as dificuldades em encontrar as
relações necessárias para desenvolver o conteúdo proposto. Em relação ao fazer uma
pesquisa elaborada, retrata os entraves de realizar uma pesquisa na internet. Os alunos
não sabem como pesquisar, não usam sinônimos e não relacionam os conteúdos,
realizando pesquisas superficiais. E no que tange esta incerteza e falta de destreza para
realizar as apresentações, fica nítido a falta de prática, o aprender a aprender e o
aprender a fazer, que são competências não desenvolvidas e/ ou não cobradas no
colégio. Sendo assim, interpreta-se estes pontos de dificuldades como sendo uma
característica social, em virtude do costume de receberem informações prontas a partir
de um clique, e por estarem acostumados a uma educação bancária, e conteudista.
Behrens (2013) reforça esta ideia ao afirmar que os paradigmas conservadores levam a
uma reprodução do conhecimento, e com isto justifica-se o fato de alguns dos alunos
não conseguirem elaborarem seu conhecimento com autonomia.
Aparece, também, o reconhecimento da oportunidade do debate com os colegas
como um dos benefícios gerados a partir da proposta colaborativa. Percebe-se com isto
Isto é visto o início do desenvolvimento de um cidadão crítico e reflexivo, que consegue
ver o momento de sala de aula, uma oportunidade de construção coletiva e participativa
do conhecimento, as ideias de Filatro (2010) corroboram para esta conclusão.
Aprender a conviver – No mundo atual, aprende a viver com os outros, a
compreendê-los, a desenvolver a percepção de interdependência, a administrar conflitos,
a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum, é um aprendizado
valorizado.
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Neste critério de análise as dificuldades ganharam uma relevância maior do que
os benefícios. Fatos como o dos alunos dividirem os trabalhos de forma desigual, não
colaborarem com o grupo ocasionando uma sobrecarga de alguns componentes mais
comprometidos e por não saberem gerenciar conflitos gerados no decorrer do trabalho,
resultaram no índice de cerca de 13,79% das respostas dos alunos. Em um percentual
bem baixo (3,44%) apareceram como benefícios a aproximação entre os colegas e
literalmente o aprender a conviver com um grupo.
Aqui encontra-se o que para os pesquisadores é o ponto fraco das propostas dos
trabalhos em grupo: as dificuldades dos relacionamentos. Filatro (2010) ressalta que o
aprender é um fenômeno social, e como tal, é dialético, necessitando de interação e
colaboração, e Perrenoud (2014) coloca como uma das 10 competências para ensinar, a
necessidade de aprender a estimular o sucesso dos trabalhos em grupos.
Os alunos não conseguem construir juntos, por não saberem partilhar e dar a sua
contribuição para o crescimento do grupo. “Não, porque os colegas não queriam fazer o
trabalho e prejudicaram de alguma forma quem se empenhou e fez e estava sempre
presente. Tinha tudo para ser um método de avaliação ótimo, mas foi os alunos que não
colaboraram.” (aluno da turma A)
A falta de comprometimento juntamente com a falta de respeito com os colegas,
faz com que os alunos não consigam construir coletivamente as tarefas e ter a unidade
de um grupo, sobressaindo o individualismo e a competividade.
Aprender a ser - O desenvolvimento educacional do indivíduo deve ser
pautado na capacidade de elaborar pensamentos autônomos e críticos, formular seus
próprios juízos de valor, de modo a ser capaz de decidir, como agir nas diferentes
circunstâncias da vida. DELORS (2003).
Novamente as dificuldades se sobressaíram nas respostas dos alunos, sendo que
22,41 % mencionaram a dificuldade em reunir o grupo (dentro ou fora do horário de
aula), seguido da falta de compreensão do conteúdo, como um todo, causado pela
fragmentação do mesmo no grupo, e por terem pouco tempo de elaboração do trabalho
(13,79%). Também foram citadas as demandas das demais disciplinas e o fato de alguns
alunos trabalharem com 12,06% das respostas. Com percentuais muito pequenos foram
mencionados como benefícios o desenvolvimento da desenvoltura nas apresentações
orais (3,44%), a superação dos desafios (1,72%) e a diminuição da tensão no processo
avaliativo comparado com uma prova formal (1,72%).
Percebe-se aqui, novamente, uma ênfase nas dificuldades pautadas pela falta de
organização e o desenvolvimento da sua autonomia. Os alunos não colocam as
atividades acadêmicas como prioridade e por isso encontram dificuldade em conciliar a
faculdade com sua vida profissional e pessoal. A visão das dificuldades como
obstáculos causadores de sofrimento e não como pontos a serem melhorados para o
fortalecimento do aprendizado é percebida nas manifestações dos alunos. Reforçando
estas interpretações, Delors (2010) diz que devemos desenvolver habilidades e
competências necessários para vencermos os desafios da educação do século XXI. Os

103

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

alunos para a sua formação profissional, primeiramente precisam desenvolver
habilidades e competências para enfrentarem as suas limitações e desenvolverem-se
como cidadãos plenos.
Já quando questionados se o método foi bem sucedido ou não e porquê, o não
atingiu um percentual de 56,89%. As razões foram as mais variadas possíveis: falta de
responsabilidade e desinteresse em participar e colaborar (20,68%); pouco entendimento
do conteúdo (13,79%); pouca disponibilidade de tempo (12,06%); preferência por uma
aula expositiva (6,89%) e a má distribuição das tarefas dentro do grupo (3,44%). A
favor da proposta, obtivemos como argumentos citados: a estimulação da pesquisa
(12,06%), a exigência pela busca do conhecimento (10,34%); a dependência no ato de
estudar (5,17%) e o aumento das interações na turma, melhorando os relacionamentos
(5,17%).
Como análise geral, fica evidenciado as dificuldades da implementação de
métodos pedagógicos que rompam com o paradigma tradicional e desenvolvam
características do paradigma emergente, ressaltando que um forte ponto de resistência
são os discentes.
Para salientar esta interpretação, seguem algumas falas dos alunos:
ʹ...A relação custo benefício não compensa. Por mais que o método tenha boa
intenção, e na teoria, tenha tudo para dar certo, na prática não funciona, pois deixou
de avaliar o aspecto humano do sistema, quando não há grande recompensa individual
não há motivação suficiente, sem falar que sempre há os que não fazem nadaʹ (Aluno
turma A).
ʹ...O
método
tradicional,
aprendizagem...ʹ(Aluno turma A).

aparentemente,

é

mais

eficaz

na

ʹNão vi benefícios, eu trabalho das 7 da manhã, às 17h, acordo as 5:15 da
manhã, pra ir trabalhar, não tenho tempo de ficar pensando em frescuras...ʹ(Aluno
turma B).
Segundo Behrens (2013, p 40), ʹa educação, porém, parece incrustar-se em uma
redoma de vidro impenetrável e demora a absorver os novos paradigmas.ʹ A autora
ainda nos diz que a escola tradicional tem como compromisso social a reprodução do
conhecimento, ʹO professor tradicional apresenta o conteúdo para seus alunos como
pronto e acabado (p 42)’; restando ao aluno receber o conteúdo de uma forma receptiva
e passiva, este modelo pedagógico, com o advento da Sociedade do Conhecimento, traz
com desafio a superação da reprodução para a produção do conhecimento.
Este desafio deve instigar os professores a superar este modelo tradicional. De
acordo com Cunha in Behrens, (1997, p 55):
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...necessita-se de uma ação pedagógica inovadora, que proponha o
envolvimento do aluno no seu processo de formação. E este método, ʹprecisa
estimular a análise, a capacidade de compor e recompor dados, informações e
argumentos, para então, acrescida da valorização da ação reflexiva e a
disciplina tomada como capacidade de estudar, refletir e sistematizar o
conhecimento instigar o aluno a reconhecer a realidade e a refletir sobre ela.

Porém, na prática vivencia-se um aluno que não quer ser o protagonista, pois
para ele isto significa demandar um esforço ao qual ele não foi preparado no seu trajeto
educacional.

6. Considerações Finais
Algumas características da sociedade contemporânea, principalmente no que tange a
Sociedade do Conhecimento, de acordo com autores como Castells (1999); Behrens
(2013); Filatro (2010); Kenski (2013) e tantos outros, nos remetem a implicações nas
práticas escolares, evidenciando um universo educacional desafiador, que migra de um
paradigma conservador para o emergente.
Porém os alunos e os professores não estão preparados para executarem esta
transição de paradigmas. Ficou evidenciado nesta pesquisa que os quatro pilares da
educação necessitam de uma atenção, para que então sejam desenvolvidos, e possam de
fato, contribuir para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, e a formação de um
cidadão crítico, reflexivo e participativo, mostrando-se um real protagonista do seu
processo de aprendizagem.
No entanto, cabe também uma avaliação do desenvolvimento da proposta, na
qual houve um rompimento de uma vez com o paradigma tradicional, impondo o
paradigma emergente, não havendo um tempo de adaptação, de transição. Neste
processo os alunos não souberam buscar na professora a mediação, uma vez que os
alunos não sentiram-se motivados a usarem os novos métodos de ensino e
aprendizagem. Os trabalhos em ˊgrupoˋ continuaram, na maioria das vezes, sendo
divididos em partes e não houve a construção colaborativa. Os alunos não entenderam o
real propósito de construção, de apropriação do conhecimento e continuaram em busca
de uma nota.
Portanto, o trabalho em grupo, com reservas mostra-se como uma oportunidade
para estabelecer uma nova lógica de ensino, servindo como uma forma de desenvolver a
aprendizagem colaborativa e assim tentar superar a reprodução do conhecimento e
apostar na fusão de estilos de aprendizagem, fomentando atividades diversificadas e
acreditando no potencial dos alunos, estimulando-os ao protagonismo responsável,
através de práticas construtivistas e interacionistas.

Referencias
Barros, L. A. (1994) Suporte a Ambientes Distribuídos para Aprendizagem Cooperativa,
Rio de Janeiro: UFRJ.

105

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Brasil. (2013) Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de
Educação Básica.Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica /
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e
Educação Integral.Brasília: MEC, SEB, DICEI.ISBN: 978-857783-136-4
Behrens, Marilda Aparecida. (2013) O Paradigma Emergente e a Prática Pedagógica,
Petrópolis, RJ: 6. ed. Vozes.
Castells, Manuel. (1999) A Sociedade em Rede: A Era da Informação, Economia,
Sociedade e Cultura, 2. ed. v.1. São Paulo: Paz e terra.
Cortella, M.S. (2001) ˊA Pata Nada, mas será que Brinca?ˋ, Revista Educação, Ed.
247.http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_revistas/revista_educacao/novembro01/pano
ramica.htm.
Demo, Pedro. (1996) Educar pela Pesquisa. Campinas/SP, Ed. Autores Associados.
Filatro, Andrea. (2010) Desing Instrucional Contextualizado: Educação e Tecnologia, 3
ed, São Paulo: Senac.
Inocêncio, D.; Cavalcanti. C.M.C. (2005) ˊO Trabalho em Grupo como Metodologia de
Ensino
em
Cursos
e
Disciplinas
on
lineˋ,
http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/014tcc3.pdf.
José, C. A. et al. (2013 ) Novos modos de Aprender e Ensinar, Recurso eletrônico,
Organização Sônia Bertocchi; São Paulo. Fundação Telefônica.
Kenski, V. M. (2008) Educação e Tecnologias: O Novo Ritmo da Informação, 3ª ed.
Editora Papirus. Campinas. SP.
, V. M. (2003) Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância., 6ª ed. Editora
Papirus. Campinas. SP.
Menezes, L.C. (2009) O Aprendizado do Trabalho em Grupo, Revista Nova Escola,
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/aprendizado-trabalho-grupo-451879.shtml.
Moreira, J. A. [et al.] org. (2011) Educação e Tecnologias : Reflexão, Inovação e
Práticas, Lisboa : Edição dos Autores. ISBN 978-989-20-2329-8 .
Perrenoud, Philippe. (2000) Dez Novas Competências para Ensinar, Porto Alegre: Artes
Médicas Sul.
UNESCO. (2010) Um Tesouro a Descobrir, Relatório Brasileiro para a Educação.
Vygotsky, L. S. (1991) A Formação Social da Mente, São Paulo: Martins Fontes, 4ª
edição.

106

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

O efeito do estado de ânimo de alunos de programação
medido pela análise de uma atividade interdisciplinar e
colaborativa em um AVA
Maria Angélica Figueiredo Oliveira1, Kelly Hannel1, José Valdeni de Lima1,
Magda Bercht1, Luciana V. Lourega2 e Camila C. Possobom2
1

Pós-Graduação em Informática na Educação– Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Porto Alegre – RS – Brasil
2

Instituto Federal Farroupilha- Campus Júlio de Castilhos (IFFar) Caixa Postal 35 98130-000 – Júlio de Castilhos – RS - Brasil
mariaangelicafo@gmail.com, khannel@gmail.com,{valdeni,
bercht}@inf.ufrgs.br,{luciana, camila}@iffarroupilha.edu.br

Abstract. This article presents a case study in an interdisciplinary setting
twenty-one students of the course in Technical Computer integrated to high
school is a public institution. The proposal was to observe the mood of the
relationship and the performance of work in front of a collaborative activity,
which had as it’s central point programming an application. It was structured
three moments of observation that guided all activity from the Learning
Management System, Moodle. The preliminary results showed that as the
student works with his group, his mood changes and thus influencing their
performance during activities.
Resumo. Neste artigo apresenta-se um estudo de caso realizado em um cenário
interdisciplinar com vinte e um alunos do curso Técnico em Informática
integrado ao Ensino Médio de uma instituição pública. A proposta foi observar
a relação do estado de ânimo e o desempenho do trabalho frente a uma
atividade colaborativa, que teve como ponto central a programação de uma
aplicação. Foi estruturado três momentos de observação que nortearam toda a
atividade a partir do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Os resultados
preliminares mostraram que a medida que o aluno colabora com o seu grupo,
o seu estado de ânimo muda e isso influencia seu desempenho durante as
atividades.

1. Introdução
O ensino de algoritmos e programação é um tema que gera muitas pesquisas e estudos na
área. Embora essa não seja uma problemática nova, é um assunto muito presente e
debatido seja motivada pelas inovações na área ou mesmo causadas por mudanças nas
metodologias de ensino. Uma das razões para a importância dessa discussão pode ser
atribuída a falta de mão de obra com essa competência. E também, devido a índices
significativos de evasão e reprovação em cursos que possuem estes componentes (Brasil,
2012).
Alguns autores se posicionam em torno das razões que fazem o componente de
programação ser considerado por muitos um “bixo-papão” (Cambraia e Oliveira, 2012).
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Há um ponto em comum entre as discussões acerca disso que sinalizam para a
metodologia de ensino de programação como sendo a causadora desse receio e baixo
desempenho dos alunos. No entanto há um ponto em comum entre as discussões que
sinalizam para a metodologia de ensino como sendo a “vilã” dessa história e, que pode
gerar muitas frustrações acarretando desistência dos alunos na continuidade da resolução
do problema (França, 2013).
Neste contexto autores como Matos (2008) e Pimentel (2003) propõem soluções
que seguem uma abordagem sócio-construtivista, direcionada a resolução de problemas
que sejam reais e de alcance colaborativo para estimular o interesse dos alunos e auxiliar
no ensino - aprendizagem. Diante do exposto, alguns estudos admitem os efeitos positivos
do trabalho colaborativo, esses efeitos podem ser vistos nas pesquisas de Torres (2014),
Spagnolo (2013) e Daminini (2008), os quais reconhecem as potencialidades geradas em
atividades colaborativas. Esses autores evidenciam experiências teóricas e práticas acerca
dos aspectos positivos dessa estratégia. O trabalho colaborativo na escola é também
abordado por Lev Vygotsky. Para o autor, as atividades realizadas em grupo apresenta
benefícios que não se encontram presentes nos ambientes individualizados de
aprendizagem (Vygotsky, 1984).
Partindo da premissa de que a metodologia proposta pode influenciar tanto na
melhoria dos índices de aprendizagem quanto na motivação do aluno, o presente trabalho
buscou observar o estado de ânimo dos alunos em uma atividade colaborativa de
programação para investigar se o mesmo interfere no desempenho do grupo. Para isso,
elaborou-se uma proposta de observação do estado de ânimo baseado em três momentos
que norteiam toda a atividade em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A
ênfase dada nesta investigação foi a de verificar se o estado de ânimo influencia na
colaboração do grupo e, por consequência, na conclusão da atividade de programação.
A ideia de trabalhar de forma colaborativa pode ser vista como uma maneira
motivadora de alcançar os objetivos, Maturana (1999) defende que, para ensinar e
aprender, é preciso viver e conviver com o outro, é nessa troca de experiência que se
estabelecem as conexões. Aliando essa teoria ao uso de ambientes virtuais, a participação
colaborativa conforme Mülbert et. al. (2011) pode gerar sentimentos positivos de apoio,
coragem e reforço para superação dos obstáculos e desafios.

2. Estados de ânimo
Antes de apresentar as definições sobre o estado de ânimo é preciso entender dois
conceitos chave que estão intimamente ligados a esse, que são: a afetividade e a emoção.
Para Almeida (2002) a afetividade remete ao conjunto de fenômenos que são psíquicos e
que compreende as primeiras manifestações de nuances afetivas. Sendo essas
essencialmente orgânicas, e que estão relacionadas ao social, expressando sentimentos,
paixão, emoção, humor, motivação, entre outros. Nesse contexto, Dorsch et.al. (2008)
complementam o conceito de afetividade como a habilidade humana para experimentar
emoções.
No que tange a essas emoções são inúmeras as definições disponíveis na literatura,
somente Kleinginna e Kleinginna (1981) em seus estudos identificaram mais de cem
definições até o ano de publicação dessa pesquisa. No presente artigo adotou-se as
definições trazidas nos trabalhos de Longhi (2011) e Damásio (2000) pois ambas se
convergem. Para Damásio (2000) as emoções são classificadas como primárias e
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secundárias, onde a primeira está ligada a comportamentos instintivos e impulsos básicos
como medo, alegria e surpresa; e as secundárias que foram aprendidas ou associadas a
situações vividas como humor, a calma, etc. Longhi (2011) afirma que uma emoção é
provocada a partir de uma situação significativa, de conteúdo cognitivo, sendo de
intensidade variável, expressa em um tempo curto (segundos ou minutos) e que influencia
o comportamento. Nesse sentido, dependendo da emoção, pode ser boa ou ruim,
principalmente quando se trata de aprendizagem, visto que pode influenciar neste
processo.
Os estados de ânimo podem ser vistos como um catálogo de emoções de acordo
com Rosenberg (1998), Mayer e Hanson (1995). Longhi (2011) complementa,
argumentando que são emoções em segundo plano, podendo interferir na tomada das
decisões. Scherer (2005) em sua pesquisa dividiu os estados de ânimo em quatro
categorias, denominados como: satisfeito, insatisfeito, animado ou desanimado. Esses
estados foram desenvolvidos e apresentados em uma roda de auto-relatos. Uma adaptação
foi proposta por Santos (2014), intitulado de Roda dos Estados de Ânimo (REA 2.0). A
Figura 1 apresenta a REA 2.0 composta por 40 emoções dispostas em pares e 20 famílias
afetivas, possuindo quatro quadrantes, em que conglomeram os estados de ânimo
representativos no processo de aprendizagem (Santos, 2014).

Figura 1- Roda dos Estados Afetivos. Fonte: Santos (2014)

O REA 2.0 foi utilizado na presente experiência para capturar através do auto
relato o estado de ânimo dos alunos durante todo o processo de implementação da
atividade. A seção 3 descreverá detalhadamente todas as ações propostas e realizada no
decorrer da experiência, assim como os meios usados para o auto relato.

3. Procedimentos Metodológicos
O presente trabalho teve como cenário as atividades desenvolvidas no componente
interdisciplinar obrigatório, Prática Profissional Integrada (PPI), presente no currículo do
curso Técnico em Informática integrado ao ensino médio de uma instituição pública
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federal. Como foi um estudo de caso, a aplicação teve como cenário uma turma de
segundo ano composta por 21 alunos. Dentro da ideia da PPI foi realizado uma atividade
com alunos, integrando as disciplinas de Física, Matemática, Programação Web e Banco
Dados. O trabalho dos grupos constituiu em desenvolver uma aplicação web do tipo Quiz
ou jogo de questionário/exercitação, o qual deveria abranger conteúdos de física e
matemática (estudados durante o ano) sob orientação dos professores das respectivas
áreas. Esse objeto foi escolhido pelos professores integrantes da PPI por permitir a fusão
dos conteúdos de programação e banco de dados na fase de desenvolvimento do programa
e as disciplinas de física e matemática como temas do quiz. O ambiente virtual Moodle
foi adotado como plataforma para acompanhamento dos trabalhos entre os grupos e
professores. Os alunos trabalharam de forma colaborativa, divididos em sete grupos,
escolhidos entres eles por afinidade. A investigação delimitou-se em capturar o estado de
ânimo dos alunos e sua relação com a colaboração, utilizando os registros do ambiente
virtual.
Para isso foram propostas etapas de observação do estado de ânimo dos alunos
com o trabalho colaborativo, um esquema dessa proposta pode ser visto na Figura 2.
Conforme ilustrado estabeleceu-se três momentos para esta investigação, utilizando de
maneira variada as formas de detecção do estado de ânimo a partir do auto relato, análise
da escrita e comportamento observável do ambiente.

Figura 2- Etapas de Observação do Estado de Ânimo com o Trabalho
Colaborativo em AVA. Fonte: Próprio autor

O auto relato através do REA 2.0 é realizado nas etapas de percepção inicial e
percepção final dessas etapas, analisando em qual das famílias afetivas o aluno se
encontra, confrontando esses resultados no início e ao final dos trabalhos. O auto relato é
realizado com o apoio do Moodle, de forma individual, perguntando como o participante
se sentia em relação ao trabalho. Durante a etapa de execução e acompanhamento, período
em que ocorrem a maioria das atividades, é realizada a observação através da escrita.
Nessa etapa são analisados nos fóruns e wiki as informações relevantes dos alunos,
principalmente fatores que levem a identificar possíveis dificuldades de conteúdo. Nessa
etapa também é investigada o comportamento observável, o qual tem o papel de monitorar
a participação de cada aluno em todas atividades propostas, averiguando suas interações
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no trabalho. O comportamento observável é um indicador importante de colaboração,
pois mostrará o quanto o aluno está envolvido em prol do grupo.
3.1 Descrição das Etapas do Estudo e Análise dos Resultados
O desafio do trabalho foi lançado no início do semestre, onde foram apresentados todos
os requisitos exigidos do trabalho, que envolviam aspectos técnicos de codificação,
interface e segurança. Como consiste em um trabalho que envolve a codificação, o grupo
ficou encarregado de realizar o seu planejamento, bem como a sua divisão, a partir de
uma organização interna, que foi basicamente identificar o que cada membro do grupo se
encarregaria. Essa organização deu-se na primeira semana de trabalho.
A partir disso, as primeiras atividades via ambiente virtual foram abertas. Desse
modo ficou claro, desde o início, que todas atividades de feedback e acompanhamento
aconteceriam pelo ambiente virtual. Após essa semana de organização interna, cada
membro do grupo ficou encarregado de responder um questionário disponibilizado no
Moodle, baseado no REA 2.0, com o objetivo de capturar a percepção inicial do estado
de ânimo destes alunos com relação ao trabalho. Conforme Tabela 1, os resultados
aparecem agrupados na família do estado afetivo satisfeito/insatisfeito e
animado/desanimado e sua intensidade que variava entre muito baixo até muito alto.
Constata-se com os resultados que somente os grupos 3 e 5 tem todos os membros do
grupo em um estado de ânimo caracterizados pela família afetiva satisfeito e/ou animado.
Pode-se considerar que os demais grupos, alguns de seus membros, não se sentem
totalmente confortáveis com o trabalho, reconhecendo-se como preocupados ou com
medo.
Tabela 1 – Percepção inicial dos Estados de Ânimo

G1

G2

G3

G4

G5

G6
G7

Membros
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2

Estado de ânimo
Inicio
Satisfeito
Desanimado
Desanimado
Satisfeito
Desanimado
Satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Animado
Desanimado
Desanimado
Satisfeito
Animado
Animado
Desanimado
Satisfeito
Satisfeito
Animado
Desanimado
Fonte: Próprio autor
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Intensidade
Alto
Médio
Médio
Alto
Médio
Médio
Muito Alto
Médio
Médio
Médio
Médio
Alto
Muito Alto
Alto
Médio
Muito Alto
Médio
Alto
Alto
Médio
Alto
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Após essa primeira percepção deu-se início a etapa de acompanhamento e
execução, período que culmina numa maior familiarização dos trabalhos e onde o
desenvolvimento começa a ser executado. Deste modo, a primeira tarefa do grupo foi
relatar em um wiki, as primeiras impressões do trabalho, a organização do grupo, bem
como dificuldades iniciais. Para analisar as respostas dadas pelos grupos foram utilizadas
duas ferramentas para análise de texto, a sobek1 e a TagCrowd2. A ferramenta TagCrowd
estabelece qual a frequência mínima que a palavra aparece no texto. Já a ferramenta
sobek é capaz de minerar textos, apresentando tanto os principais conceitos encontrados,
quanto os relacionamentos entre estes a partir de grafos (Reategui et al, 2011).
Nesse sentido as duas ferramentas se completam, pois enquanto uma retorna os
termos mais relevantes a outra define relação entres eles. Diante da aplicação dos textos
capturados no wiki, os termos mais relevantes identificados foram: banco de dados,
estamos, falta, dificuldade e trabalho. Alguns desses termos, analisados isoladamente,
como “falta” e “dificuldade” podem não ter muita utilidade, porém, no contexto que esta
palavra está relacionada, demonstra dificuldade ou a falta de algum conteúdo específico,
sendo que cada grupo relacionou essa dificuldade com a codificação do banco de dados,
mesmo ainda estando no início dos trabalhos.
A partir destas primeiras impressões, houve um reforço nos conteúdos
identificados como deficientes. Através do ambiente foram disponibilizados materiais,
como vídeo aulas, indicações de sites, entre outros, que puderam elucidar estas dúvidas.
Também foram abertos fóruns de ajuda, onde todos puderam participar enviando
questionamentos ou respondendo-os, contribuindo para um cenário participativo. À
medida que surgiam novas dúvidas no fórum, dicas foram postadas pelos professores e
até mesmo por colegas de outros grupos. Essa etapa de acompanhamento e execução
compreendeu o período da segunda quinzena de setembro até a segunda quinzena de
novembro. A marcação quinzenal utilizada está relacionada com os relatos breves da
situação do trabalho que cada grupo tinha que fazer. O Gráfico 1 mostra essa trajetória de
interações no ambiente.
Interações no Ambiente
150

131

100
50

78

58

50

66

0
2° quinzena 1° quinzena
de Setembro de Outubro

2° quinzena 1° quinzena 2° quinzena
de Outubro de Novembro de Novembro

Gráfico 1 – Acesso e interação no ambiente virtual. Fonte: Próprio autor

Percebeu-se que o ápice das interações se deu na 1° quinzena de outubro. Nesse
momento ocorreu mais colaboração entres os grupos, com participação significativa nos
fóruns e acesso aos materiais de reforço. Atribui-se este ápice às dúvidas que surgiram
durante a codificação da aplicação, indicando ser um cenário em que os membros
1
2

Disponível em :<http://www.sobek.ufrgs.br >. Acesso em: Novembro de 2015
Disponível em :<http://tagcrowd.com/.br >. Acesso em: Novembro de 2015
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trabalharam para sanar a dificuldades do grupo. Nos períodos seguintes, houve queda nas
interações, observado pela redução natural das dúvidas e também por um período de
produção, em que os grupos interagiram menos, mas evoluíram mais no desenvolvimento
de aplicação. Na 2° quinzena de novembro houve um pequeno aumento das interações,
período este que coincidiu como o término do trabalho e sobretudo pela atividade de
relato final que todos os grupos deveriam cumprir através de um wiki. Como aconteceu
no início dos trabalhos, a última etapa foi a percepção final do estado de ânimo. Essa
etapa serviu para verificar se a família afetiva mudou e considerar possíveis
relacionamentos nesse estudo. A Tabela 2 mostra os resultados, comparando com os
obtidos na percepção inicial.
Tabela 2 – Percepção inicial e final dos Estados de Ânimo

G1

G2

G3

G4

G5

G6
G7

Membros
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2

Estado de
ânimo Inicio
Satisfeito
Desanimado
Desanimado
Satisfeito
Desanimado
Satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Animado
Desanimado
Desanimado
Satisfeito
Animado
Animado
Desanimado
Satisfeito
Satisfeito
Animado
Desanimado

Intensidade
Alto
Médio
Médio
Alto
Médio
Médio
Muito Alto
Médio
Médio
Médio
Médio
Alto
Muito Alto
Alto
Médio
Muito Alto
Médio
Alto
Alto
Médio
Alto

Estado de
ânimo Final
Satisfeito
Satisfeito
Animado
Satisfeito
Satisfeito
desanimado
desanimado
desanimado
Satisfeito
Animado
Satisfeito
Animado
Insatisfeito
Animado
desanimado
Animado
Animado
Animado
Satisfeito
desanimado
desanimado

Intensidade
Alto
Alto
Alto
Muito Alto
Muito Alto
Médio
Alto
Médio
Médio
Alto
Muito Alto
Alto
Médio
Alto
Muito Alto
Muito Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Fonte: Próprio autor

Os resultados revelam que somente dois grupos: o 1 e o 6 tiveram todos os
membros com o estado de ânimo positivo ao final, sendo caracterizados pela família
afetiva satisfeito e/ou animado. Destaca-se, que ambos os grupos tiveram membros com
estado de ânimo negativos no início. Os demais grupos tiveram variação dos estados de
ânimo. No entanto, para entender estas variações e sinalizar possíveis causas para estas
mudanças, a Tabela 3 traz uma comparação das percepções inicial e final, juntamente
com o número de interações de cada membro no Moodle, bem como a situação final do
trabalho. Importante salientar que a situação do trabalho poderia ser: Integral ou Parcial.
Integral significa que o grupo entregou todas as atividades e parcial significa que ficaram
faltando atividades.
Tabela 3– Resultados das Etapas de Observação

G1

Membros
Aluno 1
Aluno 2

Estado de
ânimo Inicio
Satisfeito
Desanimado

Intensidade
Alto
Médio

Interações
24
16
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Estado de
ânimo Final
Satisfeito
Satisfeito

Intensidade
Alto
Alto

Situação
do
Trabalho
Integral
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G2

G3

G4

G5

G6
G7

Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 1
Aluno 2

Desanimado
Satisfeito
Desanimado
Satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Satisfeito
Animado
Desanimado
Desanimado
Satisfeito
Animado
Animado
Desanimado
Satisfeito
Satisfeito
Animado
Desanimado

Médio
Alto
Médio
Médio
Muito Alto
Médio
Médio
Médio
Médio
Alto
Muito Alto
Alto
Médio
Muito Alto
Médio
Alto
Alto
Médio
Alto

29
24
20
6
8
9
11
27
24
20
16
16
13
42
16
20
22
11
9

Animado
Satisfeito
Satisfeito
desanimado
desanimado
desanimado
Satisfeito
Animado
Satisfeito
Animado
Insatisfeito
Animado
desanimado
Animado
Animado
Animado
Satisfeito
desanimado
desanimado

Alto
Muito Alto
Muito Alto
Médio
Alto
Médio
Médio
Alto
Muito Alto
Alto
Médio
Alto
Muito Alto
Muito Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Integral

Parcial

Integral

Integral

Integral

Parcial

Fonte: Próprio autor

Os grupos citados anteriormente 1 e 6 que tiveram todos os membros com o estado
de ânimo positivo tiveram uma participação significativa no ambiente, como se percebe
na coluna interações. Ou seja, colaboraram nos fóruns, participaram dos wikis e
interagiram com os materiais de reforço, o que demonstra que todos buscaram, mesmo
aqueles desanimados ou insatisfeitos no início o esclarecimento de suas dúvidas e as do
grupo, resultando em um trabalho integral ao final. Nos demais grupos ocorreram
situações diferentes. Por exemplo, no grupo 2 houve variação de estado de ânimo em dois
de seus membros. Coincidentemente, o aluno que teve menos participação no ambiente
terminou com o estado de ânimo negativo .Embora o trabalho tenha sido entregue
integralmente, o estado de ânimo negativo demonstra que o aluno não conseguiu
colaborar de forma efetiva com o grupo. Essa situação também ocorreu com os grupos 4
e 5, confirmado pelo número de interações desses membros do grupo.
Os grupos que tiveram mais problemas foram o grupo 3 e grupo 7. Ambos
concluíram o trabalho parcialmente, faltando muitos requisitos. Destaca-se que o grupo 7
foi o que apresentou menos integrantes, pois um de seus membros foi transferido para
outra instituição, logo no início do semestre, deste modo por escolha do grupo, optou-se
em trabalhar em dupla. No entanto, mesmo com um dos membros tendo iniciado com um
estado de ânimo positivo, ambos terminaram desanimados. Este comportamento é
confirmado pelo baixo número de interações, comparado aos membros dos outros grupos.
Os principais motivos para este baixo desempenho foram problemas pessoais e de
relacionamento entre os membros do grupo.
No grupo 3 é identificado uma situação diferente, pois apesar do grupo ter
concluído parcialmente o trabalho, um dos membros considerou-se satisfeito. Esta
situação pode estar relacionada com a percepção da colaboração deste aluno para a
concretização do trabalho, onde o mesmo acredita que tenha contribuído com o grupo,
diferente dos outros dois integrantes, identificou-se neste grupo divergências de ideias
entre os participantes. Em linhas gerais, compreendeu-se com este estudo de caso uma
sinalização comportamental de que os alunos que menos colaboraram no ambiente
reconheceram-se ao final como insatisfeitos ou desanimados. No entanto, alguns alunos
que demonstraram um estado de ânimo negativo no início, acabaram mudando ao final.
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Sendo assim, há indícios que o trabalho colaborativo de ajuda mútua, tenha sido o
impulsionador dessa mudança. Percebeu-se que esta colaboração foi mais intensa na
primeira quinzena de outubro, período que concentrou um grande número de
questionamentos e dúvidas, o que levou um aumento no acesso aos materiais de reforço.
Alguns questionamentos surgiram a partir dos resultados desse trabalho que serão
alvo de futuras investigações. Por exemplo, a investigação do grau de participação de
cada membro no trabalho de codificação, uma vez que se trata de uma tarefa de
programação, que pode ter períodos onde cada aluno trabalha de forma independente e
outras em grupo, o que influenciaria fortemente no estado de ânimo. Uma outra
possibilidade que pode auxiliar nesta descoberta é a utilização de ferramentas
colaborativas de programação, integrando-as com o AVA. Isso possibilitaria ao professor
identificar quais alunos estão de fato trabalhando na codificação colaborativa.

4. Considerações Finais
Este trabalho apresentou uma proposta que constituiu em etapas de observação do estado
de ânimo dos alunos em meio a um trabalho de programação colaborativa, mediado por
um ambiente virtual de aprendizagem. Foi utilizada uma amostra de 21 alunos divididos
em sete grupos. Os alunos responderam ao REA em duas etapas distintas, uma no início
do estudo e outra ao final. Além disso, os estados de ânimo foram sendo capturados
através da observação e das interações dos alunos no ambiente.
Os resultados preliminares analisados mostraram que à medida que o aluno
colabora com o seu grupo o seu estado de ânimo muda positivamente. No entanto, é
importante destacar que outros fatores externos podem interferir no estado de ânimo.
Como o trabalho teve também uma observação presencial, pode-se perceber esses outros
fatores, que variam de problemas pessoais até características de personalidade do aluno.
Com relação ao desenvolvimento da aplicação, não foi investigado quanto cada
aluno participou da codificação, entretanto, através dos fóruns, no Moodle, pode-se ter
um termômetro dos alunos mais engajados nesta tarefa por grupo. Em suma, as atividades
colaborativas são de significativa relevância para o crescimento do aluno. Não só nos
aspectos humanos, no que tange ao trabalho em equipe, divisão de responsabilidades, mas
também numa expressiva influência no processo de aprendizagem e no estado ânimo
(como identificou-se em alguns alunos que mudaram de insatisfeitos/desanimados para
satisfeitos/animados).
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Abstract. The focus of Emotional Design is understand how positive emotions can be
evoked in the use of a computational resource. This article presents the results of an
experiment conducted with two groups of elementary school that aimed to identify the
emotions aroused by the use of two learning objects (LO) for Mathematics and which
aspects of each LO accounted for arouse such emotions. For this the students
answered a questionnaire built on the Wheel of Affective States after the use of each
of the LO.
Resumo. Compreender como afetos positivos podem ser evocadas no uso de um
recurso computacional é um dos focos da área intitulada Design Emocional. Este
artigo apresenta os resultados de um experimento realizado com duas turmas do
Ensino Fundamental que teve por objetivo identificar os afetos despertados pelo uso
de dois Objetos de Aprendizagem para Matemática e quais aspectos de cada um
foram responsáveis por despertar tais afetos. Para isso os estudantes responderam a
um questionário construído com base na Roda dos Estados Afetivos após o uso de
cada um dos objetos de aprendizagem.

1. Introdução
Considerando a relação que há entre os estados afetivos dos estudantes e o seu desempenho
na aprendizagem (Pekrun et al., 2002), é importante que um dos fatores considerados na
construção de Objetos de Aprendizagem (OA) seja de que forma ele irá influenciar a
afetividade nos usuários. A área conhecida como Emotional Design (Design Emocional)
tem por objetivo investigar, compreender e usar elementos visuais em recursos multimídia
com o intuito de evocar afetos positivos que possam facilitar o processo de aprendizagem
(Plass e Kaplan, 2015). Considerando que os afetos afetam a motivação e a capacidade de
memorização dos estudantes, reconhecer, expressar e evocar afetos positivos que
potencializem estas capacidades pode contribuir para o processo de ensino e de
aprendizagem (Bercht, 2006).
Neste contexto, este trabalho tem por objetivo identificar e analisar a percepção
que os estudantes de duas turmas do ensino fundamental têm sobre os afetos que podem
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estar associados ao uso de dois OA. Para isto, as duas turmas utilizaram dois OA em
conteúdos de Matemática e após responderam a um questionário construído com base na
teoria que embasa o auto relato da Roda de Estados de Ânimo (REA 2.0) (Damando e
Bercht, 2014).
Este artigo apresenta os resultados deste experimento e está estruturado de forma
que a seção 2 apresenta a fundamentação teórica para a pesquisa, a seção 3 os
procedimentos metodológicos, a seção 4 os resultados obtidos e a seção 5 as conclusões.

2. Emotional Design e Identificação de Estados Afetivos
Emotional Design, também intitulado design emocional, é a área que estuda como
elementos visuais em materiais multimídia podem despertar afetos que facilitem o
processo de aprendizagem (Heidig, Müller e Reichelt, 2015). Estes elementos visuais não
necessariamente precisam ser incorporados ao recurso multimídia, sendo a estimulação
intrínseca por meio das cores e formas dos elementos também alvo de estudo desta área
(Plass et al., 2014).
Conforme os experimentos realizados por Heidig, Müller e Reichelt (2015) e o
trabalho de Lavie e Tractinsky (2004) os aspectos estéticos dos recursos multimídias
podem ser classificados em clássicos e expressivos. Como estética clássica entendem-se
aqueles recursos com visual clean, simétricos, alinhados e agradáveis. Já por estética
expressiva entendem-se os recursos com visual inovador, com efeitos especiais e
usabilidade não convencional.
Partindo do fato de que há indícios de que os estados afetivos exercem impacto na
aprendizagem (Pekrun et al., 2011), identificar os estados afetivos evocados pelo uso de
um determinado recurso multimídia pode auxiliar na compreensão da relação entre
determinado aspecto de design e a aprendizagem. Conforme Sherer (2005), os estados de
ânimo são fenômenos afetivos de maior duração e podem ser observados de forma mais
simples durante o processo de aprendizagem.
Scherer (2005) propôs o Geneva Emotion Whell (GEW), um instrumento que
possibilita obter um auto relato para inferir os estados de ânimo de um indivíduo. Este
GEW pode ser adaptado e foi por Damando e Bercht (2014) de acordo com os estados
afetivos a serem analisados. Ele pode ser dividido em quatro categorias (animado,
desanimado, satisfeito e insatisfeito) e abrange 20 famílias afetivas, às quais se sugere um
grau de intensidade. A partir da indicação dos afetos e de sua intensidade é possível
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descobrir qual é o estado afetivo predominante. O GEW foi adaptado para português por
Damando, Bercht e Wives (2015), se chama Roda dos Estados Afetivos (REA), e foi
utilizado em uma pesquisa que identifica estudantes desanimados em um Ambiente Virtual
de Aprendizagem, conforme pode ser visto na Figura 1.

Figura 1. Roda dos Estados Afetivos
Fonte: Damando, Bercht e Wives (2015)

3. Procedimentos Metodológicos
Para que fosse possível identificar e depois analisar os afetos evocados pelo uso dos OA
realizou-se uma pesquisa de levantamento, também denominada survey, que segundo Creswell
(2010) apresenta uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões
de uma população, estudando-se uma amostra dessa população. A partir dos resultados da
amostra o pesquisador generaliza ou faz afirmações sobre a população.
Como instrumento de coleta utilizou-se um questionário on-line que foi respondido
pelos estudantes de duas turmas do Ensino Fundamental após o uso de cada um dos dois OA
selecionados. Uma das turmas, de 5º ano, era formada por 22 estudantes com idades entre 10 e
12 anos, dos quais 10 meninas e 12 meninos. A outra, de 6º ano, era formada por 24 estudantes
com idades entre 11 e 12 anos, sendo 11 meninos e 13 meninas.
A professora de Matemática acompanhou os alunos até o Laboratório de Informática,
onde falou sobre a pesquisa, explicou como deveriam acessar o OA e depois o questionário.
Não foi dada qualquer explicação sobre o conteúdo dos objetos, pois as duas turmas já haviam
trabalho este conteúdo em sala de aula. Somente foi lhes dito que deveriam fazer a leitura do
que estava sendo solicitado, bem como, procurar a Ajuda no próprio Objeto.
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Conforme pode ser visto na Figura 2, o questionário foi construído com base na REA
(Damando, Bercht e Wives, 2015). Como o intuito era identificar estados afetivos presentes
durante o uso dos OA optou-se por solicitar aos estudantes que classificassem a frequência com
que três famílias de estados afetivos encontrados no quadrante Satisfeito (Orgulhoso ou
Eufórico, Feliz ou Alegre e Aproveitar ou Prazer) e três famílias de estados afetivos encontrados
no quadrante Desanimado ocorreram (Triste ou Desesperado, Preocupado ou Medo e
Embaraçado ou Envergonhado). Além disso, foram inseridas três questões abertas acerca das
cores, da facilidade de uso e de possíveis mudanças no OA.

Figura 2. Questionário elaborado com base na REA (Damando, Bercht e Wives, 2015)

Os dois OA utilizados no experimento foram pesquisados e selecionados no Banco
Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) e na Rede Internacional Virtual de Educação
(RIVED). A busca pelos OA teve como critério que os mesmos tratassem de conceitos já
trabalhados na disciplina de matemática com os estudantes envolvidos, para que isso não
interferisse de forma negativa no desenvolvimento das atividades.
O primeiro OA (http://goo.gl/Msv8HE), denominado OA1 (Figura 3), tem como
objetivo introduzir conceitos algébricos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A atividade
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proposta por ele está relacionada a seriar pesos desconhecidos e fazer comparações entre eles
utilizando uma balança de dois pratos. O mesmo possui uma explicação inicial sobre o que o
estudante deve fazer para resolver a atividade proposta.

.
Figura 3. Objeto de Aprendizagem 1

Do ponto de vista da caracterização de aspectos de design, o OA1 apresenta estética
clássica, com visual clean e representação de objetos e figuras simétricas similares ao mundo
real. Não há ajuda, mas após cada solução sugerida pelo estudante é apresentado um recado
indicando se o jogador resolveu de forma correta ou não.
O segundo OA (http://goo.gl/ftI1mx), denominado OA2 (Figura 4), tem objetivo similar
ao do OA1, no qual o estudante deve descobrir entre três pesos qual é o mais leve e qual é o
mais pesado por meio do uso de uma balança. O OA2 apresenta estética expressiva, com forte
contraste de cores e formas que não buscam retratar objetos do mundo real com exatidão.

Figura 4. Objeto de Aprendizagem 2

O processo para a coleta de dados ocorreu de forma que os estudantes deveriam resolver
a atividade de um OA e na sequência responder ao questionário referente
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antes se comunicassem com os colegas. A turma de 5º ano iniciou pelo OA1 e a turma de 6º
ano pelo OA2.

4. Resultados e Análise
A apresentação dos resultados se dá conforme o grupo de alunos entrevistados. Primeiramente
são apresentados os resultados obtidos através do questionário aplicado aos 22 estudantes do 5º
ano, sendo esta turma composta por 10 meninas e 12 meninos.
Conforme pode ser visto na Figura 5, verifica-se que os estudantes sentiram-se
satisfeitos ao utilizar o OA1, pois 100% dos estudantes sentiram-se felizes ou alegres e 86%
sentiram-se animados. Quanto ao desânimo, 27% demonstraram esse tipo de sentimento em
algum momento, enquanto que 73% raramente ou nunca se sentiram dessa forma.
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Figura 5. Objeto de Aprendizagem 1 – 5º ano

Em relação ao OA2 (Figura 6), os estudantes novamente apresentaram satisfação.
Durante a resolução da atividade proposta, 79% dos estudantes sentiram-se felizes, orgulhosos
ou com prazer, enquanto 21% nunca ou raramente sentiram-se assim. Já em relação ao
desânimo ou insatisfação, 79% nunca ou raramente sentiram-se assim, enquanto que 21% em
algum momento sentiram-se tristes, preocupados ou embaraçados.
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Figura 6. Objeto de Aprendizagem 2 – 5º ano

Quando comparados no uso pela turma do 5º ano, percebe-se que os dois OA evocaram
o estado afetivo do quadrante Satisfeito com frequências similares. Porém, percebe-se que no
OA2 o estado afetivo Desanimado aparece com menos frequência que no OA1.
Analisando os dados obtidos a partir das respostas da turma do 6º ano ao utilizar o OA1
(Figura 7), percebe-se que os alunos não se sentiram tão animados quanto na turma do 5º ano,
pois 49% raramente ou nunca se sentiram assim, enquanto 51% em algum momento se sentiram
felizes, eufóricos ou com prazer. Já em relação aos sentimentos de preocupação, embaraço ou
tristeza, 77% nunca ou raramente sentiram-se assim, enquanto que 23% sentiram-se dessa
forma em algum momento.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Orgulhoso ou Feliz ou Alegre Aproveitar ou
Eufórico
Prazer
NUNCA

RARAMENTE

Triste ou
Preocupado ou Embaraçado ou
Desesperado
Medo
Envergonhado

ALGUMAS VEZES

Figura 7. Objeto de Aprendizagem 1 – 6º ano
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Em relação ao OA2 (Figura 8), a turma do 6º ano sentiu-se mais animada do que em
relação ao OA1, pois 58% em algum momento sentiram-se dessa forma, enquanto que 42%
nunca ou raramente se sentiram felizes, eufóricos ou com prazer. Quanto ao sentirem-se
desanimados, 82% raramente ou nunca se sentiram assim e 18% tiveram esse sentimento
algumas vezes ou quase sempre.
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Figura 8. Objeto de Aprendizagem 2 – 6º ano

Ao comparar os resultados obtidos nas duas turmas, percebe-se que os dois OA
despertaram o estado afetivo do quadrante Satisfeito, porém este teve maior frequência na turma
do 5º ano. Verificou-se também que em ambas as turmas o OA2, de estética expressiva, evocou
o estado afetivo do quadrante Desanimado com menor frequência.
Ao analisar as questões abertas de ambas as turmas acerca do OA1, pode-se perceber
que os alunos gostaram das cores e conseguiram utilizar o OA com facilidade, no entanto, vários
alunos sugeriram que os pesos fossem coloridos, tornando assim o OA mais realista. Quanto à
pergunta sobre as cores, apareceram respostas positivas quanto ao colorido do Objeto, como:
“Achei interessante as cores, pois são vivas e dão mais incentivo para jogar, deixa um ar mais
alegre”; “Umas legais e umas chatas”; “boas pois podemos identificar melhor as coisas”.
Em relação às perguntas abertas sobre as cores do OA2, os estudantes classificaram o
colorido como muito bom e como fator de influência na sua resolução, mencionando o preto e
branco como não agradável. Puderam ser encontradas respostas como: “Eu achei as cores bem
bonitas isso ajuda a pensar”; “Bem legais e bonitas porque isso me ajudou a resolver”; “boas,
pois podemos identificar melhor as coisas”; “bem alegre, parece que nós estamos nesse lugar
de várias cores”.
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Ainda nas questões abertas sobre o OA2, apareceram sugestões relacionadas às cores,
como “trocaria o fundo que é de uma cor por um fundo colorido ou com paisagens”; “não
mudaria nada porque o jogo pode ser qualquer um, mas se eu escolheria um jogo preto e branco
não teria muita graça de jogar, parece que nós estamos trancados ali”; “eu mudaria a cor do
pacote azul, porque como a parede e a mesa são azuis também”.

5. Conclusão
Sugere-se a partir dos resultados, que as cores influenciam no estado afetivo dos estudantes na
resolução das atividades de um OA. Os estudantes apresentam-se felizes e alegres,
influenciados pelas cores, que por serem vibrantes deixam os mesmos animados e satisfeitos.
Verifica-se também que as cores tem mais efeito positivo sobre a turma do 5º ano do que sobre
a turma do 6º ano, algo que pode ser induzido pela faixa etária. O fato de os estudantes do 5º
ano terem apresentado resultados mais positivos pode estar relacionado à sua maior motivação
para resolver atividades em espaços diferentes do habitual, como no Laboratório de Informática.
Como a professora de Matemática acompanhou e observou todos os estudantes
enquanto realizavam as atividades de cada um dos Objetos e nenhum deles fez qualquer
questionamento sobre o conteúdo ou sobre a resolução da atividade, pode-se afirmar que estes
itens não influenciaram nos estados de ânimo destes estudantes. Da mesma forma, como o
objetivo deste trabalho não esteve diretamente relacionado a uma melhor compreensão do
conteúdo matemático ou construção de conceitos matemáticos presentes nos OA, não nos
debruçamos sobre estes aspectos. Mas, vale considerar que todos os estudantes que participaram
desta prática resolveram as atividades de tal forma que chegando ao final, alguns mais
rapidamente e outros menos, conseguiram ordenar corretamente os pesos a partir das
observações realizadas durante a manipulação. Este aspecto, por sua vez, poderá ser objeto de
estudos futuros.
A partir da pesquisa verifica-se a importância do design e sua influência em evocar
afetos positivos em quem manipula o mesmo. Logo, a partir do experimento realizado, pode-se
afirmar que há indícios de que o design expressivo apresenta melhores resultados em evocar
estados afetivos positivos do que o design clássico e que a intensidade de seu efeito está
relacionada ao ano escolar ou a faixa etária dos estudantes.
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Abstract. Distance Education has many technological resources to offer a
qualified education and permit the accessibility and usage of coursewares.
Therefore, the objective of this article is to discuss the production of
accessible coursewares to Distance Education, in order to democratize
knowledge. The methodology used to do this is the bibliographic research,
with a dialectical approach and using the book report technique. The results
show the way to build accessible coursewares, which should be available
through Webpages, following the desired accessibility standarts and, with this,
give to people the right and the access to knowledge.
Resumo. A Educação a Distância dispõe de variados recursos tecnológicos
para proporcionar uma educação de qualidade e possibilitar a acessibilidade
e usabilidade dos materiais didáticos. Neste sentido, o objetivo deste artigo é
discutir a produção de material didático acessível para Educação a Distância
na perspectiva da democratização do conhecimento. A metodologia utilizada é
a pesquisa bibliográfica, com abordagem dialética, utilizando a técnica de
fichamento. Os resultados mostraram o caminho para a construção de um
material didático acessível disponibilizado através de página Web seguindo os
padrões de acessibilidade, desta forma proporcionando aos usuários a
democratização e acesso ao conhecimento.

1. Introdução
As pesquisas sobre o uso das tecnologias evidenciam sua importância para o
desenvolvimento da sociedade. A democratização do acesso à informação é estabelecida
através de diversas leis e diretrizes. Mas, ao tentarem usar a Internet e seus recursos, as
pessoas com deficiência ainda encontram barreiras que dificultam ou impossibilitam o
acesso a conteúdos e a páginas Web.
De acordo com a Cartilha do Censo 2010 sobre os dados coletados pelo IBGE,
no censo demográfico de 2010, 45.606.048 de brasileiros têm algum tipo de deficiência
(visual, auditiva, motora e mental ou intelectual), correspondendo a 23,9% da população
total brasileira (BRASIL, 2012). Essas pessoas encontram várias barreiras na Educação
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a Distância (EaD), entre elas está a falta de acessibilidade dos materiais didáticos e dos
espaços virtuais.
O Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico - eMAG (2014), tem o
compromisso de ser o norteador no desenvolvimento e na adaptação de conteúdos
digitais do governo federal, garantindo o acesso a todos. Trata-se de um documento com
recomendações a serem consideradas para que o processo de acessibilidade dos sítios e
portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil
implementação.
A contribuição social desta pesquisa é possibilitar o acesso ao material didático,
disponibilizado através de página Web, a todas as pessoas promovendo a inclusão
digital, diminuindo as desigualdades, proporcionando autonomia, independência e
inserção social. Segundo Canclini (2009, p. 16) “este é um dilema-chave, reconhecer as
diferenças, corrigir as desigualdades e conectar as maiorias às redes globalizadas”.
Desta forma, este artigo procura responder a seguinte questão: em que medida a
elaboração de um material didático para Educação a Distância, seguindo as
recomendações de acessibilidade para criação de páginas Web, é um caminho para a
democratização do conhecimento? O objetivo deste artigo é discutir a produção de
material didático acessível para Educação a Distância na perspectiva da democratização
do conhecimento por meio das orientações do Modelo de Acessibilidade do Governo
Eletrônico (e-MAG). Além dessa discussão, este texto objetiva apresentar algumas
recomendações de acessibilidade para páginas Web, para torná-las mais acessíveis e,
consequentemente, instrumentos de democratização da informação e do conhecimento.
Diante das premissas de que as recomendações do modelo e-MAG tornarão as
páginas Web acessíveis e de que essas possibilitam a democratização do conhecimento,
a metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, com abordagem dialética, utilizando
a técnica de fichamento.
Tendo em vista que a pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2012, p.44), “é
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos”, a abordagem dialética faz com que seja possível “[...] verificar com
mais rigor os objetos de análise, justamente por serem postos frente a frente com o teste
de suas contradições possíveis” (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2003, p. 72). E a função
do fichamento, conforme Rodrigues et al (2010, p. 41), “é colocar à disposição do
pesquisador, de forma organizada e seletiva, um conjunto de informações de obras já
consultadas, imprescindíveis para a elaboração de trabalhos acadêmicos”.
Os documentos estudados neste texto se referem às recomendações do Modelo
de Acessibilidade do Governo Eletrônico (eMAG), e aos referenciais sobre democracia,
tecnologias em rede, Internet, educação a distância, na perspectiva de Castells (1999,
2001, 2013), Tapscott e Williams (2007), Canclini (2008, 2009), entre outros, além da
legislação sobre o tema.
Este artigo está organizado em três momentos: primeiramente serão apresentadas
as possibilidades da educação a distância na perspectiva da democratização do
conhecimento, logo após discorre-se sobre material didático acessível mostrando as
recomendações do eMAG como um caminho possível, e por fim a conclusão na qual se
discutem possíveis respostas para o problema estudado.
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2. A Educação a Distância na perspectiva da democratização do
conhecimento
Com o advento das novas tecnologias e dos recursos digitais, surge a necessidade por
parte dos indivíduos de ter acesso ao conhecimento, principalmente através do uso de
computadores, smartphones e Internet. Para tanto, estas tecnologias, recursos e
conteúdos devem ser acessíveis, independente das características de cada indivíduo, de
sua condição física ou cognitiva.
De acordo com Castells (1999, p. 50),
O século XXI está sendo marcado pela universalização das tecnologias
digitais e dispositivos móveis conectados em redes, que nos colocam em
constante interação com (ciber) espaços sócio-técnicos onde a comunicação
ocorre em lugares não fixos registrando fatos e informações no instante em
que eles acontecem, uma verdadeira revolução tecnológica.

Nesses espaços chamados de ciberespaço ocorrem a construção da cidadania
virtual, onde o acesso irrestrito se torna necessário e a inclusão digital um meio eficaz
de promover a acessibilidade a todos, sem distinção.
Daí surge a preocupação com a inclusão digital como se refere Warschauer
(2006, p. 25) quando afirma que “a capacidade de acessar, adaptar e criar novo
conhecimento por meio do uso das TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) é
decisivo para a inclusão social na época atual”.
A TIC não viabiliza apenas a inclusão digital, mas também as práticas sociais e a
criação de novos conhecimentos, proporcionando um espaço democrático, favorecendo
a autonomia e a emancipação dos sujeitos.
Nesse mesmo sentido, Castells (2013, p. 169) afirma que “temos agora um
mundo permanentemente em rede em cada dimensão da experiência humana. As
pessoas em suas redes evoluem conjuntamente em interações múltiplas e constantes”.
A Educação a distância (EaD) pode ser caracterizada como a
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
(BRASIL, 2005).

Esta modalidade de educação não é novidade deste século, porém, nas últimas
décadas passou a chamar a atenção de diversos setores do conhecimento, já que foi
aderida pela sociedade de forma crescente, fazendo com que os profissionais envolvidos
necessitassem de preparo maior para mediar o processo educativo.
Ressalta-se que o processo de EaD é baseado na autonomia e na
responsabilidade do estudante, o qual procura essa modalidade de ensino pela sua
praticidade e flexibilidade, pois pode realizar seus estudos em qualquer ambiente que
possua o acesso à rede e no horário que escolher, tornando possível o acesso à educação
para aqueles que, no passado, escolhiam entre o estudo e o trabalho.
Dessa forma, realiza-se uma comunicação de múltiplas vias, superando limites
antes existentes de tempo e de espaço, por conseguinte estudantes e professores não
necessitam estar presentes num local específico durante o período de formação. Essa é
mais uma possibilidade advinda com a Internet que se apresenta não só como uma
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ferramenta de busca e de comunicação, mas também como um novo espaço global para
a ação social e o aprendizado educacional.
Castells (2013, p. 168) afirma que “a Internet fornece a plataforma de
comunicação organizacional para traduzir a cultura da liberdade na prática da
autonomia”. Assim, todos os recursos disponíveis tornam-se largamente utilizados,
estendendo o campo de abrangência da EaD que se utiliza não só da Internet, mas
também de recursos de mídias, como por exemplo vídeos, CD’s, apostilas, áudios, emails, chats e ambientes virtuais de aprendizagem.
No que diz respeito aos estudantes com deficiência e/ou necessidades
educacionais especiais, a Educação a Distância soluciona diversas limitações,
especialmente de acessibilidade e deslocamento para aqueles com mobilidade reduzida
ou cuja condição o torna impossibilitado de sentar, de se deslocar ou de participar de
forma igualitária dos processos de aprendizagem. Assim, a aprendizagem a distância
coloca os estudantes, tutores ou professores em uma mesma posição, podendo ser
adaptada às necessidades tanto físicas quanto cognitivas de cada um.
No mesmo sentido, Pavão e Siluk, (2012, p. 66)
[...] ao mencionar que o crescente desenvolvimento tecnológico trouxe ao
cenário pedagógico novos recursos e tecnologias que auxiliam e permitem às
pessoas com necessidades especiais terem acesso à educação. Salientam que a
educação a distância tem fundamental importância, pois, por meio da
utilização de tecnologias assistivas, dá condições de acesso e de
acessibilidade às pessoas, independentemente de suaslimitações.

Alguns recursos de Tecnologia Assistiva (TA) que possibilitam acessibilidade ao
computador a pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação são: leitor de tela
(software que fornece informações através de síntese de voz sobre os elementos
exibidos na tela do computador), DosVox, NVDA, Virtual Vision (sintetizadores de
voz), Hand Talk e ProDeaf (plataformas/aplicativos de tradução digital do Português
para Libras), TalkBack (aplicativo para android que narra as ações por meio de sons),
entre outros.
Embora existam muitas TA disponíveis, permitindo o acesso da pessoa com
deficiência aos materiais didáticos, se uma página web, por exemplo, não estiver
adequada às recomendações de acessibilidade, não se garante acesso aos conteúdos na
sua totalidade. Por isso, é necessário tratar de forma apropriada às necessidades de uso
dos recursos de EAD, tendo em vista que os materiais didáticos disponibilizados devem
ser acessíveis a todos.
No mundo não virtual as pessoas com deficiências ou limitações enfrentam
grandes desafios para frequentar determinados locais, devido à falta de acessibilidade
física estrutural desses espaços. No mundo digital não é diferente, já que nem todos têm
acesso à utilização das tecnologias de apoio, sejam elas assistivas ou adaptativas,
utilizadas para reduzir as desvantagens na interação das pessoas com algum tipo de
deficiência.
Por outro lado, percebe-se que o acesso às tecnologias existentes se torna apenas
uma possibilidade, já que os modelos de acessibilidade nem sempre são respeitados,
ferindo não só o direito da pessoa a ter acesso a um meio tão presente na sociedade, mas
restringindo o acesso ao conhecimento e à própria educação.
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Segundo Messa (2011, p. 79) “na democracia contemporânea, deveria haver
respeito e espaço para a manifestação das minorias, na medida em que o principal pilar
de sustentação da democracia consiste no respeito aos direitos fundamentais”.
Dessa forma, a educação a distância é uma modalidade que cada vez mais
conquista espaço em diversas instituições, possibilitando a democratização do
conhecimento pelo acesso qualificado a pessoas que, por diversos motivos não
poderiam estudar.

3. Material didático acessível: um instrumento de emancipaçãohumana
O material didático é o instrumento de diálogo entre estudantes e professores, ele media
a construção do conhecimento e deve ser pensado e concebido no interior de um projeto
pedagógico e de uma proposta curricular definida claramente.
É recomendável que as instituições elaborem seus materiais para uso a
distância, buscando integrar as diferentes mídias, explorando a convergência
e integração entre materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de
informática, de videoconferências e teleconferências, dentre outros, sempre
na perspectiva da construção do conhecimento e favorecendo a interação
entre os múltiplos atores. (BRASIL 2007, p. 14).

Com isso, o material didático e de apoio para educação a distância deve ser
autoexplicativo, incentivando o estudante a encontrar alternativas que lhe permitam
avançar no assunto, buscar informações e construir conhecimento a partir da utilização
de recursos disponíveis.
Além disso, é muito importante que se conheça a realidade dos estudantes para
que se possa elaborar um material didático que leve em consideração a cultura, as
necessidades e interesses dos envolvidos.
Para Pretto (2012, p. 99),
Compreender, pois, o papel da cultura nesse processo é fundamental, já que é
a partir dela que podemos pensar sobre os materiais que serão usados para a
formação dos cidadãos. A produção desses materiais, com as facilidades das
tecnologias digitais em rede, possibilita um olhar profundo para a cultura
local e, ao mesmo tempo, um olhar multifacetado e ampliado, conectado com
o mundo. A riqueza das inter-relações entre culturas leva-nos ao
estabelecimento de importantes diálogos interculturais, fazendo com que
elementos de uma cultura possam interagir com outros, ambas fortalecidas,
inclusive, pelas interações entre elas.

Os materiais para Web permitem integrar recursos e estratégias presentes em
várias mídias (hipertexto, áudio, imagem, vídeo, tabela), apresentam de forma
sistematizada, dialógica e contextualizada, os conteúdos com o objetivo de promover a
construção do conhecimento, ampliando a capacidade de autonomia do estudante frente
ao seu processo de aprendizagem em cursos a distância.
Para Castells (2013, p. 166) “em nossa sociedade, a forma fundamental de
comunicação em grande escala baseia-se na Internet e nas redes sem fio”. Sendo assim,
as pessoas podem ser denominadas como internautas, estão conectadas e explorando o
que existe no mundo através da rede.
Se falamos de internauta, fazemos alusão a um agente multimídia que
lê, ouve e combina materiais diversos, procedentes da leitura e dos
espetáculos. Essa integração de ações e linguagens redefiniu o lugar onde se
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aprendiam as principais habilidades – a escola – e a autonomia do campo
educacional (CANCLINI, 2008, p.22).

Segundo o Relatório de Pesquisa de Opinião Pública Nacional (BRASIL, 2010)
sobre as condições de vida das pessoas com deficiência no Brasil, resultado de uma
pesquisa quantitativa realizada em 2010 com pessoas com deficiência cadastradas no
IBDD (Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência), entre os fatores que
prejudicam alunos com deficiência estão os professores sem capacitação (38%) e o
material didático inadequado (7%). Além disso, 22% dos entrevistados responderam
que a Internet é o meio de comunicação que deveria ser usado para se comunicar com as
pessoas com deficiência e 77% dos entrevistados usa a Internet como principal meio de
comunicação para buscar informações. Dentro deste contexto, a Internet é a mais
escolhida pelos brasileiros, porém ela apresenta inacessibilidade devido à falta de
padronização e aplicação das diretrizes de acessibilidade.
Ao par dessas informações, pode-se dizer que não faltam legislações ou
diretrizes para tornar acessíveis os meios informacionais, falta apenas divulgá-las e
colocá-las em prática, já que esses documentos não visam somente tornar os conteúdos
da Web acessíveis a todos, independente da condição física ou cognitiva, mas também
fortalecer a inclusão digital e social independente da ferramenta utilizada, seja em
smartphones, laptops, navegadores por voz, computadores de mesa ou qualquer outro
recurso disponível no mercado.
Necessita-se melhorar os dados apontados na pesquisa acima mencionada,
capacitando os professores para interagir com alunos com deficiência, adequar os
materiais didáticos e padronizar a Internet para que, na prática, torne-se o principal meio
de comunicação e instrumento de busca de informações para todos.
No âmbito internacional, o documento fundamental que trata de acessibilidade
na Web chama-se WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines (Diretrizes de
Acessibilidade para Conteúdo Web). Porém, muitos países criaram seus próprios
documentos, de acordo com a necessidade da sua população.
Seguindo esses passos, o governo brasileiro elaborou suas próprias diretrizes,
reunidas em um documento chamado eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo
Eletrônico) o qual contém as recomendações de acessibilidade a serem seguidas nos
sítios e portais do governo brasileiro, além de padronizar e facilitar a implementação do
processo de acessibilidade.
Essas recomendações são divididas em seções, as quais contemplam nove
recomendações sobre Marcação, sete recomendações sobre Comportamento, doze
recomendações sobre Conteúdo e Informação, quatro recomendações sobre
Apresentação e Design, cinco recomendações sobre Multimídia e oito recomendações
sobre Formulários, totalizando 45 recomendações.
Para desenvolver uma página Web acessível deve-se seguir as 45 recomendações
antes referidas, a maioria delas são para a elaboração e desenvolvimento da página. Na
construção de uma página Web, algumas orientações são de fundamental importância
tendo em vista a acessibilidade do conteúdo ou das mídias a serem inseridas no material
didático, disponibilizado através de página Web. Dentre estas, com base nas orientações
do documento eMAG, citamos algumas:
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a) é preciso descrever de maneira apropriada todas as imagens que transmitem
conteúdo para ser lida pelo leitor de tela quando o usuário, navegando pelo
teclado, passar pela imagem;
b) Quando o conteúdo contiver um link, é preciso que o mesmo seja claro, o
ideal é que o próprio título da notícia seja o link para facilitar o entendimento das
pessoas que não conseguem utilizar o mouse, como é o caso das que tem
problemas motores ou deficiência visual, que navegam utilizando um leitor de
tela;
c) Para vídeos que não possuem faixa de áudio ou para arquivos apenas de áudio
é necessário fornecer alternativa em texto, ou seja, disponibilizar, um arquivo
para download ou um link para a transcrição textual. Caso o vídeo possua faixa
de áudio, além da alternativa em texto, devem ser fornecidas legendas ou
alternativa na Língua Brasileira de Sinais (Libras), se necessário, pode-se
fornecer, ainda, uma faixa de audiodescrição para o vídeo.
d) As informações não podem ser transmitidas unicamente por meio de
características sensoriais, tais como cor, forma, tamanho, localização visual,
orientação ou som.
e) Uma relação de contraste adequada entre o texto e o plano de fundo é
fundamental para que todos possam visualizar as informações de forma clara e
sem grandes esforços. Além disso, um bom contraste é essencial para pessoas
com baixa visão, com daltonismo e usuários que utilizam monitores
monocromáticos.
f) Os nomes dos arquivos ou documentos devem ser sempre claros e sucintos,
representativos em relação ao conteúdo, com informação da extensão do arquivo
e seu tamanho. Os documentos para download devem ser disponibilizados,
preferencialmente em formatos abertos como .odt (para texto), .ods (para
planilha), .odp (para slides), .html (documentos com conteúdo multimídia e
links).
g) Recomenda-se, também, desenvolver textos ou documentos em programas de
edição de texto, com uso de estilos que destaquem visualmente os diferentes
tipos de informações.
Com isso, o processo para desenvolver uma página acessível é realizado através
dos Padrões Web, das diretrizes ou recomendações de acessibilidade e pela avaliação de
acessibilidade. Moran (2012, p. 22) apresenta alguns caminhos que facilitam a
aprendizagem e que reforçam a ideia de que há uma necessidade em se produzir
materiais didáticos que promovam a interação e a produção coletiva:
(...) Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços, entre
o que estava solto, caótico, disperso, integrando-o em um novo contexto,
dando-lhe significado, encontrando um novo sentido (...) Aprendemos
quando interagimos com os outros e o mundo e depois quando
interiorizamos, quando nos voltamos para dentro, fazendo nossa própria
síntese, nosso reencontro do mundo exterior com a nossa reelaboração
pessoal.

Dessa maneira, é importante observar as questões de acessibilidade, de desenho
universal e recursos de tecnologia assistiva para a elaboração de um material didático
acessível. Segundo Canclini (2009, p. 16) “a globalização tecnológica passou a
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interconectar simultaneamente quase todo o planeta e a criar novas diferenças e
desigualdades”. Mas o que se pode perceber é que lamentavelmente a maioria das
páginas Web apresenta impedimentos à acessibilidade.
Para Tapscott e Williams (2007, p. 150) “a democratização das ferramentas de
publicação de mídia está rapidamente transformando a nossa percepção de como
experiência, relevância e profissionalismo se desenvolvem na mídia”. Esse processo de
democratização pode ser facilitado com a inclusão digital e a aplicação de
recomendações de acessibilidade, fazendo com que diminuam as desigualdades.
Assim, o acesso à informação e à educação não deve ser uma barreira às pessoas,
pelo contrário, é por meio da acessibilidade e da educação democrática, que elas terão
acesso a possíveis instrumentos de emancipação de suas condições de vida, tornando-se
sujeitos parte dos grupos sociais, seja na família, na escola, no trabalho, ou no ambiente
virtual.

4. Considerações finais
Este estudo, de caráter bibliográfico, aponta que o uso de tecnologias em rede são de
extrema importância para a democratização do conhecimento e para, consequentemente,
o desenvolvimento da sociedade. É entendido, nesse texto, que a Internet, além de ser
um espaço democrático que possibilita às pessoas interagirem umas com as outras,
disponibiliza a informação e o conhecimento como um instrumento emancipatório para
cada indivíduo.
Contudo, o acesso ao conhecimento, como instrumento de emancipação humana,
deve ser disponibilizado a partir de uma série de orientações que tornem as páginas Web
e os ambientes virtuais efetivamente acessíveis a todos, independentemente das
deficiências ou das necessidades educacionais especiais.
Para isso, existe uma gama de leis e diretrizes que democratizam o acesso às
informações. Dentre essas diretrizes, está o Modelo de Acessibilidade do Governo
Eletrônico (eMAG), importante documento norteador para o desenvolvimento de
páginas Web e conteúdos digitais acessíveis.
Pode-se afirmar que um material didático para Educação a Distância produzido
de acordo com essas diretrizes e recomendações é um dos possíveis caminhos para a
democratização do conhecimento, que garante o acesso à informação, à interação, à
inclusão digital, à autonomia, à independência, à inserção social, além de diminuir as
desigualdades e eliminar barreiras de acessibilidade.
Na elaboração de materiais didáticos, tendo em vista as orientações de
acessibilidade para que se tornem instrumentos de emancipação humana, torna-se
necessário refletir sobre as necessidades educacionais especiais dos estudantes, para que
os materiais elaborados ofereçam as condições para a tal esperada construção do
conhecimento.
É preciso, dentre outras exigências, pensarmos sobre a nossa responsabilidade,
como professores pesquisadores na área da educação, diante da construção de materiais
didáticos que efetivamente sejam acessíveis e se tornem objetos e instrumentos de
democratização do conhecimento e de emancipação humana. É necessário, a partir de
uma postura de empatia, pensarmos sobre a realidade e as diferenciadas necessidades
dos estudantes ao produzirmos um material didático, tendo em vista a utilização de
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várias mídias que oferecem as condições necessárias para construção do conhecimento.
Ou seja, é necessária uma postura comprometida com a democratização do
conhecimento e com a emancipação dos sujeitos, por meio de materiais didáticos
acessíveis, diante de uma postura crítica e criativa de enfrentamento dos desafios desta
sociedade em rede.
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Abstract. This article describes a site designed for the development of classes
and student support discipline Differential and Integral Calculus. The site,
NasNuvens Calculation has its structure based on use of Geogebra appletsand
Google Drive technology and the uses to address problem situations; therefore,
it has its foundations in cognitive development and learning, grounded in
Genetic Epistemology. After use of the environment in the classroom, data were
analyzed, collected from classes and interviews on the use of the system. It was
possible to verify its effectiveness in teaching and learning processes; didactic
efficiency so.
Resumo. Este artigo descreve um site projetado para o desenvolvimento de
aulas e apoio aos estudantes da disciplina Cálculo Diferencial e Integral. O
site, Cálculo NasNuvens, tem sua estrutura centrada na utilização de applets
do Geogebra e tecnologia Google Drive e as utiliza para abordar situaçõesproblema; sendo assim, tem seus fundamentos, de desenvolvimento cognitivo e
de aprendizagem, alicerçados na Epistemologia Genética. Após utilização do
ambiente em sala de aula, foram analisados dados, recolhidos das aulas e de
entrevistas, sobre a utilização do sistema. Foi possível verificar sua eficiência
nos processos de ensino e de aprendizagem; eficiência didática, portanto.

1. Introdução
A informática na educação consolida-se como uma importante possibilidade
metodológica de alcance àqueles alunos já inseridos no contexto digital das informações,
e se apresenta como alternativa para a superação dos obstáculos encontrados por
professores no processo de ensino e por alunos em situação de aprendizagem (MENDES,
2009). Utilizar software livre no ensino de matemática é prática considerada acessível e
que diminui a morosidade de algumas tarefas desse ensino; isso pode contribuir para
dinamizar os conteúdos tratados em sala e potencializar a aprendizagem (ALBERTO;
COSTA; CARVALHO, 2010; VALENTE, 2002; FAGUNDES, SATO e MAÇADA,
1999; FERNANDES; et al., 2012; KESSLER, 2008). O software Geogebra é um software
cuja manipulação pode ser algébrica, gráfica e a programação pode ser em linha de
comando ou utilizando funções previamente programadas na base de comandos do
software. Há diversos relatos de pesquisa e construções que demonstram sua eficácia para
fins educacionais (ALBERTO; COSTA; CARVALHO, 2010; ROCHA, 2008). As
construções do Geogebra, que são classificadas como applets (Pequeno software que
executa atividade específica em outro programa, sem a necessidade de estar instalado),

137

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

podem ser organizadas e disponibilizadas sob licença creative commons 2.0 no
repositório Geogebratube. Esse ambiente permite a livre utilização para fins educacionais
dos applets criados; com opção de compartilhamento e incorporação (embedded).
Há na internet a disponibilidade de uma grande variedade de aplicativos e
softwares que tratam tópicos específicos de Matemática. Há, também, sistemas e
ambientes disponíveis, projetados para auxiliar tanto a aprendizagem quanto a prática
docente. Destacamos os sites ou ambientes virtuais de Vieira (2010), Bizelli (2007) e
Bianchini (2016). Esses sites, possuem diversos objetos de aprendizagem (OA) (o termo
“objeto de aprendizagem” será apresentado na próxima seção) que tratam de
conhecimentos do Cálculo Diferencial e Integral (CDI). Eles têm em comum a utilização
de applets do Geogebra para desenvolvimento de conhecimentos matemáticos. Utilizam
também vídeos e textos como OA. Os objetos de aprendizagem possuem critérios e
propósitos de utilização; por isso devem ser analisados à medida que adentram o contexto
da sala de aula (CARNEIRO; SILVEIRA, 2014). É importante salientar que a sala de aula
deve ser um ambiente de trocas, de interação. Portanto, é natural que sejam ofertadas aos
alunos vivências educacionais com suporte da informática educativa (FAGUNDES,
SATO e MAÇADA, 1999).
O público alvo desta pesquisa é constituído de professores e alunos da disciplina
Cálculo Diferencial e Integral de uma universidade pública federal no estado do
Maranhão. A problemática tratada nesta pesquisa, é condizente com os fatos citados e
assim formulada: A utilização de um site, com applets do Geogebra usados para o ensino
e a aprendizagem, possibilita e potencializa situações-problema para o desenvolvimento
de conceitos do Cálculo Diferencial e Integral? Esta pesquisa tem por objetivo
desenvolver e descrever um sistema virtual, um site, que relacione applets do Geogebra
com tecnologia do Google Drive para fins educacionais. É objetivo ainda: avaliar o
desempenho de alunos pelos registros das respostas ao utilizar o ambiente virtual (Site
Cálculo NasNuvens); verificar a eficácia do site como instrumento de apoio às práticas
docentes.
A informática é considerada, atualmente, uma das componentes tecnológicas mais
importantes para a efetivação da aprendizagem matemática no mundo globalizado. Sua
relação com a educação matemática estabelece-se a partir das perspectivas metodológicas
atribuídas a ela como meio de superação de alguns obstáculos, encontrados por
professores e estudantes, nos processos de ensino e de aprendizagem (MENDES, 2009).

2. Tecnologias, Ensino e Didática
Um conceito amplamente discutido na informática educativa é o de Objetos de
Aprendizagem (Learning Objects). Nas duas últimas décadas houve um aumento
significativo da oferta de Ambientes Virtuais para a Aprendizagem (AVA) e Sistemas de
Gestão da Aprendizagem (SGA ou LMS, do Inglês Learning Management Systems).
Esses avanços foram possibilitados, dentre outros fatores, pela revolução das redes de
computadores, pela ampliação do acesso à internet, pelas multimídias e dispositivos
móveis de comunicação, tornando realidade a aprendizagem com o uso de tecnologias
(TAJRA, 2012; FERREIRA; TAROUCO; BECKER, 2003; KONRATH; CARNEIRO;
TAROUCO, 2009). Na área de Educação Matemática a construção de ambientes virtuais
tem sido uma possibilidade de avanço nas discussões sobre o uso da Informática na
Educação (IE); um exemplo é o Centro Virtual de Modelagem (CVM), proposto e
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implementado em Borba e Malheiros (2008). Mediar os processos de ensino e
aprendizagem deixa à mostra várias lacunas, dentre elas, o difícil relacionamento que
pode ocorrer entre tecnologias e usuários. Para que haja comunicação eficiente entre as
partes do processo devemos associar tecnologias e formas de ensinar, ou seja, atribuir ao
recurso tecnológico um aspecto metodológico (KENSKI, 2007; FERNANDES; et al.,
2012; KESSLER, 2008). Nesse sentido, o site Cálculo NasNuvens pode ser inserido
complementarmente no encadeamento das aulas, como proposta de uso tanto para
professores quanto para alunos.
Utilizamos o termo situação problema pois: “É colocando o aluno diante de
situações-problema que ele é solicitado a construir sua solução e, assim, a fornecer a
explicação para estas ” (DOLLE, 2011, p. 13). O conhecimento é decorrente da interação
entre o sujeito e o objeto de conhecimento, ou melhor, da qualidade das ações que o
sujeito exerce sobre os objetos (assimilação) e das modificações (acomodação) que o
sujeito faz sobre si respondendo à ação do objeto sobre ele (BECKER, 2012).
Para Piaget (1973, p.15), “Conhecer não consiste, com efeito, em copiar o real,
mas em agir sobre ele e transformá-lo (na aparência ou na realidade), de maneira a
compreendê-lo em função dos sistemas de transformação aos quais estão ligadas estas
ações”. Ou seja, para conhecer o sujeito age, fisicamente ou por meio de operações
transformadoras sobre a realidade. Nas ciências, as operações tendem a configurar
progressivamente o mundo cognitivo, relativizando as ações materiais sem, entretanto,
elimina-las ou diminuir sua importância.
A aprendizagem é uma atividade que resulta das estruturas de que o sujeito dispõe,
construídas pelo processo de desenvolvimento cognitivo. Quando retomada essa
atividade, com progressiva profundidade e frequência, mediante situações-problema, ela
poderá atingir o processo de desenvolvimento dando origem a novas estruturas.
Aprendizagem e desenvolvimento implicam-se mutuamente, porém de forma parcial; a
aprendizagem depende sempre de estruturas construídas previamente pelo processo de
desenvolvimento cognitivo (DOLLE, 2011; BECKER, 2012), enquanto o
desenvolvimento depende das ações e coordenações das ações do sujeito (PIAGET,
1995).
A investigação de uma boa situação-problema realiza-se pela interação entre
sujeito e objeto. Agindo sobre o objeto, em níveis progressivos de profundidade, o sujeito
constrói soluções ao que lhe é colocado pela situação-problema. Cabe, pois, ao docente
oportunizar o desenvolvimento do aluno, priorizando as execuções, os ensaios, as práticas
que desafiam o aluno a utilizar seus esquemas, até agora construídos, e refazê-los na
medida das necessidades que essas situações exigem; no limite, construindo novos
esquemas que deem conta das novidades trazidas por essas situações. O papel do
professor é fundamental para que a aprendizagem se realize e, no limite, desafie o
desenvolvimento cognitivo a se reestruturar ou a construir novas estruturas (AEBLI,
1978).
Disponível em português, o Geogebra é um software livre, configurando a
possibilidade de seu uso para o desenvolvimento, arquitetura e auxílio na implementação
de um objeto de aprendizagem por meio de ferramentas de fácil acesso e uso. Segundo
Beck (2001, apud BETTIO & MARTINS, 2002, p.3), os objetos de aprendizagem são
definidos como: “Qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao
ensino”. Um objeto de aprendizagem deve ser bem estruturado e dividido em três partes
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bem definidas, a saber: objetivos (indicar o que é pretendido), conteúdo instrucional (lista
e dinamiza os conhecimentos necessários para atingir os objetivos definidos) e prática
com Feedback (a partir da utilização, o aluno avalia seu desemprenho e o reforça com
novas práticas) (SINGH, 2000, apud BETTIO & MARTINS, 2002).
Devido à possibilidade de reutilização dos objetos de aprendizagem em diferentes
contextos, o custo da elaboração do material didático diminui bastante, bem como o
tempo envolvido no desenvolvimento técnico, que poderá ser aproveitado para um melhor
planejamento das atividades a serem realizadas. Além disso, do ponto de vista dos
usuários, tanto alunos quanto professores, os objetos de aprendizagem, por serem
pequenos e objetivos, facilitam o treinamento e a compreensão de seus objetivos e
funcionalidades.

3. Materiais e Métodos
O modelo teórico adotado é inspirado no modelo construtivista. Este trabalho trata de um
conjunto de applets (OA) disponíveis em um site e considera a possibilidade de
desenvolvimento cognitivo por meio da ação do sujeito sobre esses objetos, assimilandoos, e da ação do sujeito sobre si mesmo, reconstruindo seus esquemas de assimilação
(acomodação) – respondendo, assim, aos desafios trazidos pela assimilação desses
objetos. Optou-se pela utilização dos registros de respostas, após a utilização dos applets,
para fins de análise, pois os registros são expressões das noções e conceitos dos alunos
ao tentar solucionar as situações-problema. Para coletar os registros de respostas, o
ambiente dispõe da tecnologia Google Drive que permite que os dados submetidos sejam
organizados em registros individuais e temporais no formato de planilhas eletrônica.
Para o desenvolvimento do site foram pesquisadas e analisadas mídias, sites e OA
na Internet. Applets, vídeos e formulários foram elaborados para compor o material do
site “Cálculo NasNuvens” e satisfazer seu propósito educacional. Foram pesquisados
vídeos no Youtube para compor parte das atividades contidas no site. Para o
desenvolvimento dos applets utilizou-se o software Geogebra. Os vídeos de aulas e ajuda
de atividades foram gravados utilizando o software Screen Capture. Para a coleta e
armazenamento dos registros de respostas, foi utilizada a tecnologia do Google Drive. O
site foi elaborado a partir de um modelo do Word Press. A escolha dessas tecnologias
para a construção do site deu-se em razão do baixo custo financeiro, a qualidade dos
arquivos produzidos e o amplo conhecimento e uso dessas tecnologias nos meios
escolares e acadêmico.
O uso do site está fundamentado na utilização dos textos, vídeos, applets e
formulários para as práticas de aula pelos docentes e estudos individualizados e em grupo
pelos alunos.
3.1 O site “Cálculo NasNuvens”
O modelo de navegação detalha o ambiente, que está à disposição para os
usuários, e as relações entre seus elementos, conforme mapa a seguir.
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Figura 1. Mapa de Naveg ação

O site concentra seus objetivos em propor situações-problema que tratem de
quatro temas: estudo de funções, limite de funções, derivada de funções e integral de
funções. Conforme exposto no modelo de navegação, as páginas apresentam conteúdo da
disciplina em forma de vídeos, textos e applets. As proposições feitas para estudo das
situações-problema são respondidas em formulário, próprio da tecnologia Google Drive,
e armazenados em planilha eletrônica online para posterior análise.
Na Figura 1, é possível observar a dimensão da navegabilidade posta ao usuário.
Ele inicia dentro da temática do objeto de aprendizagem, prosseguindo, em seguida, até
os applets; após sua utilização, acessa os formulários e os responde. Pode prosseguir
utilizando os vídeos selecionados e, em seguida, realiza seus registros de respostas nos
formulários. Na página inicial são apresentados os objetivos do site, os contatos, as
informações sobre uso e como o professor pode proceder para utilizar os registros de sua
turma. O site tem acesso livre e assim, professores, alunos e usuários em geral poderão
utilizar livremente as funcionalidades a qualquer hora em dispositivos multiplataforma
como: desktops, smartphones e tablets.

Figura 2. Interface de uma página

Na Figura 2 temos, em destaque com letras, os campos a serem identificados. O
campo A pode conter texto teórico ou a descrição da situação-problema. O campo B
destina-se a alocar vídeos ou applets embutidos. No item C, há um link para acessar o
applet na versão web do Geogebratube, que permite visualiza-lo em tela cheia no
navegador. No item D está disponível o link para o formulário de registro das respostas
da situação-problema. Os itens E, F, G, H, I, J, K, L estão na barra de menus; tratam dos
temas centrais do site. No Menu E estão dispostas páginas com teoria e situaçõesproblema que tratam de funções polinomiais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas
e modulares. Existem applets para estudo de domínio e imagem, operações e composição
de funções. No menu F, há um conjunto de situações-problema para estudo: da noção
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intuitiva, do conceito de limite de funções, da definição formal com animação, da
verificação de valores de limite e do cálculo do limite de funções.
Nos menus G e H estão disponíveis applets para introdução, aprofundamento,
problematização e aplicação dos conceitos de derivada e integral, respectivamente; são
applets dinâmicos e manipuláveis. No menu I, estão as atividades propostas como
situações-problema; essas atividades individualmente são objetos de aprendizagem que
permitem desenvolver conceitos sobre os temas do CDI, mas em conjunto permitem
desenvolver o conceito de limite, derivada e integral; permite ainda compreender como a
teoria de limites se apresenta na tentativa de conceituação da função derivada e integral
de funções. Nos menus J e L estão disponíveis textos de CDI e links úteis à disciplina.
No menu K estão dispostas vídeo-aulas da disciplina CDI; essas aulas foram embutidas
(embedded) no site diretamente do canal Youtube da Universidade Virtual do Estado de
São Paulo (UNIVESP); são utilizadas no site com a mesma proposta de utilização de
applets, nessa proposta os alunos realizam registros após a utilização de vídeos.
3.3 Metodologia
O site foi disponibilizado no endereço: http://geogebra.nasnuvens.net.br. Foi solicitada a
colaboração de professores para a utilização do site e de seu conteúdo em sala de aula.
Contou-se com a colaboração de um professor da disciplina CDI. O site foi submetido à
utilização em três ocasiões e em semestres letivos distintos. Leu-se o termo de
consentimento livre e esclarecido e a adesão à pesquisa foi voluntária e espontânea. Os
applets, os vídeos e as situações-problema foram utilizados durante as aulas dos semestres
letivos e os registros foram coletados e organizados para posterior análise e avaliação.
Nesta pesquisa serão relatadas as análises gerais sobre os registros realizados das
atividades propostas pelo docente. Para fins de avaliação do site, como instrumento
didático, uma entrevista foi realizada com o docente responsável da disciplina.

4. Resultados
A utilização do site, como atividade complementar da disciplina CDI, ocorreu em três
oportunidades, aqui destacadas como aplicações. Em todas as aplicações fez-se a leitura
do termo de consentimento livre e esclarecido; a assinatura do termo e a participação na
pesquisa ocorreu de forma voluntária. Em seguida, os resultados das atividades foram
apresentados.
Aplicação 1 – No primeiro semestre de 2015 foram coletados registros da
utilização de três atividades (situação-problema). Participaram efetivamente das
atividades online um total de 31 (trinta e um) alunos. As entrevistas foram realizadas em
grupos, e destas participaram 26 (vinte e seis) alunos. Os registros de respostas foram
utilizados para compor parte das avaliações por opção do docente e com consentimento
dos alunos.
Aplicação 2 - No segundo semestre de 2015 foram coletados registros de respostas
de 5 (cinco) atividades diretamente no site; contou-se, para isso, com a participação de
20 (vinte) alunos. Desses, foram entrevistados 5 (cinco) alunos, individualmente. A
participação dos alunos no sistema ocorreu de forma voluntária. Foi solicitada a
apreciação de vídeos. A coleta dos relatos de observações foi feita pelo Google Drive.

142

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Aplicação 3 - No primeiro semestre de 2016 fez-se a integração do site com o
ambiente virtual institucional. Foram relacionadas as situações-problema do site com as
práticas da disciplina CDI. Coletaram-se registros da utilização de seis atividades das
quais participaram 18 (dezoito) alunos. O resumo de algumas aulas foi solicitado por meio
de formulários eletrônicos do Google Drive. Foram realizadas entrevistas investigativas,
inspiradas no método clínico piagetiano, visando a obter, sobre as práticas, informações
sobre o processo de construção do conhecimento.
Resultados da Atividade 1 – Situação-problema que relaciona o conceito de área,
função e noções de limite. Ocorreu nas aplicações 1, 2 e 3. Objetivamente, os registros
mostram que os alunos perceberam a relação entre área e função, no entanto, as noções
de limite apresentadas demonstram incerteza quanto à equivalência entre as áreas de um
polígono de n lados e um círculo. As dificuldades ocorreram no entendimento da relação
entre o número de lados e o comprimento do lado ao tentar aproximar a área do polígono
com a do círculo.
Resultados da Atividade 2 – A situação-problema relaciona a equivalência da área
de um polígono inscrito com a área de um círculo, delimitado pela circunferência.
Ocorreu nas aplicações 1, 2 e 3. É uma situação-problema que complementa a atividade
1 no que diz respeito à formalização do conceito de limite de funções. Poucos alunos
conseguiram êxito nessa tarefa, principalmente em estabelecer relações entre base, altura,
área do polígono e área de triângulos com casos de limites quando se considera o polígono
constituído por n triângulos idênticos. Em geral, os alunos descreveram o processo em
que um polígono de n lados, contido na circunferência, tem sua área próxima à área de
um círculo que é delimitado pela circunferência, apresentam dificuldades de compreensão
do modo como a base de um dos n triângulos tendendo a zero implica na aproximação
entre as áreas do polígono inscrito e do círculo de raio unitário.
Resultados da Atividade 3 – Situação-problema que trata da interpretação
geométrica da derivada de uma função. Ocorreu nas aplicações 2 e 3. Os registros
demostraram que em alguns casos ao estudar as situações-problema ocorria a
conceituação da derivada utilizando a teoria de limites, cuja definição é expressa nessa
situação problema. No entanto, muitos alunos conseguiram compreender visualmente
como se origina ou como deriva a nova função pelo valor da inclinação da reta, mas sem
a formalização necessária.
Resultados da Atividade 4 – Trata de uma situação-problema que mostra o
processo de integração pelos métodos dos retângulos, dos trapézios e de Riemann superior
e inferior. Ocorreu nas aplicações 1, 2 e 3. Os alunos demonstraram compreender o
procedimento pelo qual a soma das áreas de muitas pequenas partes equivale a uma área
delimitada por duas funções. No entanto, nem todos souberam explicitar esse mecanismo
utilizando a linguagem de limites de funções, mas entendem que o número maior de
partições implica em um recobrimento maior da área a ser calculada, destacando ainda
que à medida que as partições tendem a zero pouco importa o valor da função dentre os
valores do lado oposto à base.
Resultados da Atividade Área Máxima – Esta situação-problema relaciona a
variação da área de um polígono, que possui dois de seus vértices em comum, com uma
circunferência. Ocorreu na aplicação 3. Em geral, eles compreenderam os casos de
variação como função; alguns souberam explicitar formalizando conceitos, a maioria não.
Os alunos demonstraram certa dificuldade em estabelecer os casos de área como função

143

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

em relação ao comprimento do lado ou ao número de lados. Para alguns foi bem-sucedida
a representação dos processos em linguagem de limites; para outros, não foi possível em
razão da dificuldade de reconhecimento dos casos de limite.
Relatório de vídeos – Proposta de atividade para que fossem realizados relatórios
sobre a visualização de vídeos. Realizado na aplicação 3. Os registros demonstraramque
a grande maioria dos alunos tiveram dificuldades em produzir organizadamente
informações sobre a visualização dos vídeos. Dedicaram-se, muitas vezes, a relatar
situações genéricas sem abordar objetivamente os conhecimentos propostos nas aulas.
Resultados dos Relatórios de Aulas – Proposta de atividade para a relatoria das
aulas. Realizado na aplicação 3. Foram oito as aulas da unidade de ensino que trata de
funções e limites relatadas pelos alunos. Essa tarefa produziu observações das aulas,
relatando as dificuldades, curiosidades, aprendizados, impressões e observações das
práticas docentes e de suas próprias práticas. Para o docente, foi um instrumento para
avaliação e planejamento das aulas ministradas e de suas proposições didáticas.
Segundo a avaliação feita pelo docente, a principal contribuição do site é a
diversidade de recursos gráficos que permite aos alunos visualizar grande parte das
funções e suas representações; o que facilita a análise do comportamento da função.
Segundo ele, “o site traz contribuições, pois aquilo que eu ainda iria desenhar no gráfico
já está pronto lá [...] o aluno também pode utilizar [...] modificando experimentando e
por fim concluindo”; ele respondeu assim quando foi perguntado se o site contribuiu para
o desenvolvimento da disciplina e em quê. O professor relatou sua dificuldade
momentânea na utilização dos applets pois, segundo o docente, “[...] essas coisas não
são aprendidas na graduação e nem sempre é possível utilizar pois para isso precisaria
conhecer tudo do software, mas depois ficou fácil e intuitivo porque bastava mudar
valores, movimentar os pontos, apertar botões e observar os resultados.”. Perguntado
sobre quando a utilização ocorria, se ela agradava os discentes, a resposta foi direta, “Sem
dúvida! Eles gostam de ver, gostam de fazer, muitos têm dificuldade mas tentam, e outros
sabem mesmo, muitos disseram também que não tem acesso fora da universidade.”.
Apesar do acesso ser possível tanto por computadores quanto por smatphones e tablets,
muitos só tinham acesso às atividades e ao ambiente quando estavam nas dependências
da universidade, o que demonstra que o acesso restrito é um fator de exclusão social e
intelectual para os estudantes. Os relatos das aulas demonstraram ser úteis sob os aspectos
organizacional e pedagógico, “[...] foi importante ler o que dizem que aprenderam e o
que sentiram de dificuldade nas aulas.”. Segundo o docente da disciplina, ao realizar a
leitura dos registros foi possível refazer algumas ações na sala de aula e reforçar
conteúdos e procedimentos que até então não haviam dado conta das significativas
dificuldades sentidas pelos alunos.

5. Conclusões
Segundo análise dos registros de respostas enviados pelos alunos, e relatos avaliativos
apresentados pelo docente, o site demonstrou eficiência didática no auxilio às práticas de
ensino. Permitiu que os alunos aprofundassem os conhecimentos do Cálculo Diferencial
e Integral e melhorassem sua aprendizagem ao longo da realização das atividades. As
situações-problema, descritas nos applets, permitiram que os alunos construíssem
conhecimentos sobre as temáticas relacionadas, realizando e refazendo continuamente as

144

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

atividades com os propósitos de conhecer e aprender. Apesar das dificuldades de
conexão, encontradas por alunos, o acesso a vários dispositivos permitiu que os alunos
pudessem ter mais contato com o ambiente e pudessem cumprir melhor as tarefas. A
utilização dos recursos gráficos e os instrumentos de coleta de dados permitiram que o
docente otimizasse as aulas, dispusesse de maior tempo para elucidar questionamentos
dos alunos e apresentasse os resultados de forma gráfica e numérica. A elaboração das
figuras, para utilização em sala de aula ao invés de desenhos, demonstrou ser um ponto
favorável à utilização do site. Os registros permitiram adequações às aulas após a
análise das respostas dos alunos. Por fim, pode-se afirmar que a utilização de um site
com applets do Geogebra para elaboração de situações-problema, visando a melhoria
do ensino e da aprendizagem, possibilitou a construção de conceitos da disciplina de
CDI; e assim contribuiu para o objetivo maior da sala dessa aula, a construção de
conhecimento matemático. Conclui-se que a utilização deste recurso nas práticas
docentes contribuiu sobretudo para o desenvolvimento e ampliação de conceitos
matemáticos.
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Abstract: This article addresses the management of the didactic materials for
Distance Education courses (DE). Its purpose is to demonstrate and exemplify
through surveys and a case study how is the production management of the
didactic materials in the distance education Pedagogy course from the Federal
University of Santa Maria. The methodology in this article consists on case
study combined with document analysis. Along with this study, it is possible
to trace organizational plans to conceive and manage those editorial products.
It was concluded that the management and planing constitute the group of
aspects that should be open and in disposal to be changed aiming to improve
the final result: the teaching-learning process.

Resumo. O presente artigo aborda a gestão de materiais didáticos para cursos
de Educação a Distância (EAD). O seu objetivo é demonstrar e exemplificar
através de pesquisas e de um estudo de caso como é a gestão e produção de
materiais didáticos no curso de Pedagogia EAD, da Universidade Federal de
Santa Maria. A metodologia deste artigo consiste em estudo de caso com
análise documental. Com este estudo é possível traçar planos de organização
para planejar e gerir estes produtos editoriais. Concluiu-se que a gestão e o
planejamento constituem aspectos que devem ser abertos e disponíveis a
mudanças para fins de melhorias no resultado final: o ensino-aprendizagem.

1. Introdução
Gestão e planejamento são termos que permeiam por caminhos de diferentes temáticas.
Assim, eles podem ser maleáveis de acordo com o processo em questão. Com isto,
precisamos deixar claro suas significações, teóricos que estudam a temática e
principalmente observar estes termos no ramo educacional, que é o caso deste artigo.
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O documento Referenciais de qualidade para educação a distância, de autoria
do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação a Distância, ressalta o valor do
processo de gestão para o desenvolvimento de um bom curso em Educação a Distância.
Dentre os tópicos principais estão: concepção de educação e currículo, sistemas de
comunicação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar,

infraestrutura,

gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira (Brasil, 2007). Este
arquivo engloba pelo menos três destes princípios: materiais didáticos, equipe
multidisciplinar e gestão acadêmico-administrativa.
A gestão de Materiais Didáticos (MD) é uma fase de (pré) produção, onde é
possível verificar como o processo deve acontecer. É importante, além de planejar um
projeto, geri-lo para que tudo ocorra como previsto. O objetivo principal deste artigo é
demonstrar, baseado em um estudo de caso já realizado1, como ocorre a gestão destes
materiais no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), utilizando como caso o curso de graduação em Pedagogia EAD.
Baseado em pesquisas, observou-se que é possível definir uma cadeia produtiva e de
gestão destes produtos e processos. Assim, é possível exemplificar o procedimento e
auxiliar demais cursos e instituições que estão em fase de construção de seus setores
para a implantação de cursos nesta modalidade.
A justificativa deste trabalho se dá em torno da expansão cada vez maior de
novos cursos à distância e também da formação destes em instituições de ensino que por
vezes não tem uma cultura em rede expressiva. Além disto, o estudo no campo da EAD,
do ensino mediado por Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e dos
materiais didáticos abrange assuntos de interesse pessoal e profissional, tendo em vista a
formação em Comunicação Social - Produção Editorial e início do Mestrado
Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede, ambos na Universidade Federal de
Santa Maria. Em vista disto, antes de produzir e falar especificamente destes materiais,
é preciso refletir: Como serão estes materiais? O que o público do curso necessita?
Quais serão as implicações de produzir materiais com qualidade ou não?
Estas perguntas devem ser respondidas no plano de gestão ou de planejamento
do setor responsável pela produção dos MDs. A UFSM conta atualmente com dez

1

Monografia apresentada para obtenção de grau de Bacharel em Comunicação Social – Produção
Editorial, na Universidade Federal de Santa Maria, em 2015.
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cursos de EAD de graduação e treze de pós-graduação. O Núcleo de Tecnologia
Educacional - NTE, da UFSM, é um setor de execução e apoio que tem como intuito
executar as políticas definidas pelas instâncias da universidade, auxiliando nas
modalidades que são mediadas por tecnologias.
Para realizar este trabalho a metodologia de pesquisa escolhida possui do ponto
de vista da sua natureza, uma pesquisa aplicada, já que, objetiva proporcionar
conhecimentos para uso prático e prováveis soluções de problemas específicos. Do
ponto de vista da forma de abordagem do problema ela é uma pesquisa qualitativa, visto
que o processo e seu significado são focos principais de abordagem. Já do ponto de vista
dos procedimentos técnicos ela é uma pesquisa bibliográfica. Os dados obtidos aqui foram
coletados entre março e outubro de 2015 no Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM.
Além de entrevistas semiestruturadas, também analisou-se documentações e o sistema de
produção dos materiais didáticos.

2. Educação a Distância e Materiais Didáticos
A EAD é regulamentada pelo Decreto Nº 5.6222, de 19 de Dezembro de 2005, vide Lei
Nº 9.3974, de 1996. Onde consta no Artigo 1º que,
Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

Com isto, a modalidade de educação a distância é caracterizada pela mediação
didático-pedagógica num processo ensino-aprendizagem, ou seja, alunos e professores
ensinam e aprendem mediados por Tecnologias da Informação e da Comunicação. Além
disto, a modalidade a distância cumpre um de seus principais pilares: a possibilidade de
estudo independente da hora e no local que for melhor para o estudante. Uma das
principais preocupações deve ser o material didático, visto que ele é um produto de
transposição didática. O MD é caracterizado por ser composto de recursos e atividades.
Então, é preciso refletir que um produto que só apresenta conteúdo sem proposta de
exercícios se torna um material institucional e não didático, pois o MD tem o objetivo

2

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5622.htm. Acesso
em: 23 de jul. de 2016.
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de organizar conteúdos e proporcionar através de atividades a reflexão e aplicação dos
conteúdos aprendidos.
Conforme Mallmann e Catapan (2007), a gestão de cursos na modalidade a
distância abrange muitos aspectos como é o caso do planejamento, desenvolvimento e a
implantação de todo o processo. As autoras também afirmam que a gestão é uma
condição que potencializa todos os outros elementos presentes, como os orçamentos
financeiros e as tecnologias.
Em EaD o conceito de Gestão assume força central e singular no processo de
elaboração dos materiais que contemplam todas as possibilidades didáticopedagógicas do curso. Pois, na concepção de uma proposta de curso na
modalidade à distância a preparação do material é uma etapa de extrema
importância (MALLMANN; CATAPAN, 2007, p.65).

Para as autoras, o conceito de gestão tem um papel singular no processo de
elaboração de materiais didáticos, visto que é nela que ocorre o vislumbramento do que
será apresentado como resultado final e como serão todas as etapas por qual ele deverá
passar antes de ser inserido no contexto de rede no qual os alunos vão ter acesso. O foco
deste artigo é o de elencar principais aspectos da gestão destes produtos e também
exemplificar como é a gestão no curso de Pedagogia EAD da Universidade Federal de
Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

2.1 Aspecto editorial
O Projeto Editorial (PE) é um processo de pré-produção de qualquer produto. O PE é
um esqueleto de tudo que será feito e como será executado. Ele é um planejamento do
material, neste caso do material didático. Um projeto editorial pondera toda a cadeia
produtiva, desde a definição de nome do produto até a divulgação e implantação. Na
maioria das situações o documento deve responder perguntas, tais como: nome,
apresentação, objetivo, público-alvo, metodologia, justificativa, editorias ou seções,
periodicidade, pontos fortes e fracos, linguagem, recursos, cenário, ações, orçamento,
cronograma, etc.
Assim, seu objetivo é direcionar a equipe de execução do projeto para que a
gestão de todo o processo ocorra sem ruídos. Um dos pontos mais importantes de um
projeto editorial para a modalidade a distância é o público-alvo, pois possui variações
como: gênero, faixa etária, localização e classe social. Estas definições devem ser
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levadas em consideração para elaborar produtos que correspondam com a realidade de
todos os alunos e que tenha identificação e instigue a interação entre eles (LEÃO,
1999). No documento editorial de recursos educacionais para EAD também é necessário
que conste o Projeto Político-pedagógico do Curso (PPC) em questão, já que, conforme
a Secretaria da Educação a Distância3 (s/d, p. 3), “O projeto político-pedagógico dos
cursos [...] deve orientar as escolhas quanto aos meios (mídia) necessários para o
alcance dos objetivos educacionais [...]”. Assim, a presença do PPC no projeto editorial
permite que a equipe técnica, composta por produtores editoriais, designer, equipe
multidisciplinar, coordenadores e professores-conteudistas construam um plano
estratégico para cada situação.

2.2 Aspecto gráfico
A criação de recursos educacionais para EAD deve conter estratégias didáticopedagógicas, como: a preparação textual, o uso de hipertextos, de hipermídia e de
multimídia. Além do projeto editorial, outro planejamento deve ser feito com relação a
aspectos técnicos dos produtos, a fim de criar toda a estrutura gráfica dos materiais, um
ponto importante, visto que o designer instrucional colabora para a compreensão de
conteúdos. Um Projeto Gráfico (PG) deve atender os princípios básicos de design, que
são: proximidade, repetição, contraste e alinhamento. Além disto, também deve planejar
uso de cores, para que o produto seja agradável para leitura. O design deve instigar a
interatividade e facilitar com suas ferramentas o processo de ensino-aprendizagem.
3. A Gestão do Curso de Pedagogia EAD/UFSM
O curso de Pedagogia EAD da UFSM foi objeto de um estudo de caso, tendo como
delimitação os materiais utilizados em duas disciplinas do quarto semestre: Artes
Visuais e Educação e Educação Especial – Processos de Inclusão. Para realizar a
análise foram observados os aspectos: constituição da equipe de trabalho, a gestão e
produção em cadeia dos materiais e os materiais didáticos utilizados no curso.
Foram criados fluxogramas para demonstrar como acontece a gestão e produção
dos materiais no contexto do curso. A gestão influi no processo como um todo, pois ela
indica o ritmo e o sucesso do andamento da produção. Esse conceito é primordial

3

Disponível em Referenciais para Elaboração de Material Didático para EaD no Ensino Profissional e
Tecnológico.
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porque para a produção dos materiais didáticos é necessário o envolvimento de
diferentes profissionais, uma vez que trata de conceitos, tipos de linguagens,
metodologias e planejamentos na sua concepção (OTA; VIEIRA, 2012).
Com base nas entrevistas realizadas e nas visitas feitas ao núcleo foram
construídos fluxogramas que exemplificam os processos de gestão que acontecem para
a produção dos materiais didáticos. O primeiro deles é uma cadeia produtiva das fases
de pré-produção, que envolvem a escolha do professor-conteudista, a adequação as
diretrizes do curso e a revisão de analistas educacionais, como pode ser visto na figura
(1):

Figura 1. Fluxograma de gestão de
conteúdo. Fonte: Produção autoral.

No fluxograma (Figura 1) podemos observar a preocupação da equipe com os
direitos autorais, os aspectos mais preocupantes por parte da equipe são quanto a
imagens e cópias de conteúdo. Tanto a equipe quanto os professores são pontuais na
importância de dar os devidos créditos e não usar materiais protegidos por direitos
autorais. Dentre outras questões, foi possível analisar, durante as entrevistas e
visitações, as normas de padronização. Existem algumas regras básicas de acordo
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carga-horária da disciplina e direitos autorais. Segundo as analistas educacionais, existe
uma capacitação referente a estas demandas.
Outro fluxograma de produção foi criado para visualizar o processo de
elaboração e gestão desses materiais. Assim, oito etapas são feitas até que o arquivo seja
visualizado pelo aluno: confecção do boneco, produção de conteúdo, criação gráfica,
diagramação, revisão, aprovação, finalização e inserção. Essas fases perpassam por toda
a equipe, gerando assim um trabalho multidisciplinar. Conforme figura (2):

Figura 2. Fluxograma de produção dos
MDs. Fonte: Produção autoral.

O fluxograma (Figura 2) acima representa o processo de produção dos materiais
didáticos em formato de PDF. O procedimento é composto por oito fases. Além do
fluxograma de produção de PDF, também foi elaborado o de vídeo-aulas. A gravação
pode ser de dois modelos: apresentação da disciplina ou vídeo-aula. A figura (3) mostra
a organização do processo da gravação desses dois tipos.
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Figura 3. Fluxograma de produção de vídeoaulas. Fonte: Produção autoral.

No momento da análise, a equipe contava com treze profissionais, sendo eles:
Analistas educacionais; Designers; Produtor musical; Diagramadora; Editor de vídeos;
Comunicadora; Auxiliares multidisciplinares administrativas e Pedagogas. A figura (4)
ilustra a composição da equipe.

Figura 4. Quadro de profissionais que atuam na equipe técnica de
produção dos MDs. Fonte: Produção autoral.

Apesar dessa estrutura de equipe, outros profissionais estão em constante
contato com o setor, como o Diretor do NTE, a Coordenação da UAB, secretários e
equipe de suporte Moodle.
Com os fluxogramas é possível constatar que assim como na educação
presencial, a gestão é um fator importante para o andamento da produção e a equipe é
um item potencializador, já que exige entrosamento, diálogo e planejamento. Conforme
Toschi,
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[...] não é possível comparar educação a distância e educação presencial uma
vez que são modalidades educativas de natureza distintas. Há especificidades
numa e noutra que impossibilitam comparações. Mas é possível, em virtude
de experiências em cursos a distância, destacar alguns pontos que merecem
um cuidado rigoroso, como o planejamento e gestão do curso e nele a questão
curricular, como, em especial, o acompanhamento do estudante, suporte da
tutoria, enfim, cuidados redobrados com os processos comunicacionais
(2004, p. 90).

A autora evidencia o cuidado que se deve ter com o planejamento e a gestão,
mas também com outros fatores que fazem parte deste processo como a matriz
curricular e o suporte de tutores. Estes elementos colaboram para que todo o processo
de ensino-aprendizagem seja eficiente e de qualidade. Ainda conforme a autora,
O planejamento de um curso a distância requer que o curso só inicie após a
previsão completa dele. Porém, ao mesmo tempo, o planejamento deve ser
flexível o bastante para possibilitar ajustes, acréscimos e eliminações. Um
projeto pronto, bem cuidado, permite aos professores tutores, aos formadores,
maior tempo de dedicação às interações entre professores e alunos e dos
alunos entre si, durante o desenvolvimento do curso. Outro aspecto
importante na especificidade da EAD é o caráter coletivo do planejamento.
Não se faz EAD isoladamente. Embora também no planejamento de cursos
presenciais o planejamento coletivo é bom, na EAD ele é fundamental. Ter
uma equipe coesa e que efetivamente trabalhe e decida coletivamente é ponto
sine qua non em cursos a distância que se deseja sejam de boa qualidade
(TOSCHI, 2004, p. 90).

Com isto, concluímos que apesar de ser importante ter um planejamento bem
elaborado e completo, ele deve ser constantemente avaliado e atualizado. A autora
também salienta a importância de uma equipe multidisciplinar na EAD, situação que
ocorre no curso de Pedagogia EAD da UFSM graças aos seus colaboradores, o Núcleo
de Tecnologia Educacional da instituição.
4. Considerações Finais
Com este artigo, desejou-se apresentar uma reflexão de gestão de materiais didáticos,
para assim, auxiliar novos cursos e instituições que estão iniciando sua caminhada na
produção de recursos didáticos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem em
rede. Com o estudo foi destacado a importância da gestão em todo o conjunto
educacional da modalidade EAD, introduzindo elementos que podem colaborar para o
planejamento destes materiais. A gestão é um desafio constante modificação visto que
sempre é possível planejar ações que venham contribuir para melhoraria dos produtos
finais. Decisões sem foco no planejamento podem causar impactos diretos no processo
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de ensino-aprendizagem. Os materiais didáticos para a modalidade a distância envolvem
planejamento, organização, produção e acompanhamento. É importante ressaltar que
não há um modelo único para sua elaboração, dado que não existe um modelo único de
EAD. Os programas podem ter diferentes estruturas e múltiplas combinações de
materiais didáticos.
O curso de Pedagogia EAD é um exemplo na modalidade a distância pela
qualidade dos materiais didáticos, bem como o NTE é em questões de quadro de
profissionais e de processos de gestão dos produtos. Assim, espera-se que este estudo
seja válido para os profissionais ligados a área de EAD e para os pesquisadores que
desejam compreender e investigar mais sobre esta temática. O processo em EAD é
impactante para todos os envolvidos desde o movimento de autoria e coautoria dos
materiais didáticos pelos próprios professores universitários. Por isto, gerir um curso ou
materiais didáticos para o ensino mediado por tecnologias educacionais em rede deve
ser mais pesquisado e discutido entre os pares.
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Abstract. This study looked into the mediation process between subject pairs
with the same type of disability - tutors and theachers-students - in Virtual
Learning Environment. Supported in Vigotskyan reference and following the
scheme - Stages of ZPD x Mediation Procedures - after observations, analysis
and categorization of mediations, we found that the meditative mode most used
by tutors was the Feedback, followed by the Information, both of Smooth
Support, and in third place the questioning, predominating the Moderate
Support. The results showed that the practice of interaction between PCDs can
be used successfully in virtual classrooms.
Resumo. Esse estudo lançou o olhar sobre o processo de mediação entre pares
de sujeitos com o mesmo tipo de deficiência – tutores e professores-cursistas –
em Ambiente Virtual de Aprendizagem. Apoiadas no referencial vigotskiano e
seguindo o esquema - Estágios da ZDP x Modalidades de Mediação - após
observações, análise e categorização das mediações, constatamos, que a
modalidade mediativa mais empregada pelos tutores foi o Feedback, seguido
da Informação, ambos de Suporte Suave e em terceiro lugar, o Questionamento,
predominando o Suporte Moderado. Os resultados evidenciaram que a prática
de interação entre PCDs pode ser utilizada com êxito em salas de aula virtual.

1. Introdução
Com o advento dos computadores pessoais conectados à internet surge um novo espaço
de comunicação – o Ciberespaço, ou seja, a mudança do uso do computador de simples
utilitário de tarefas do mundo do trabalho e de fornecedor de informações para um
mediador da integração e da interação entre pessoas. Com a popularização da internet de
maneira rápida e dinâmica, e hoje dos dispositivos móveis, passamos a vivenciar uma
realidade de novas formas de interação e comunicação que propiciam troca de
informações e construção de conhecimento. Neste contexto é imprescindível saber
interagir, trocar, colaborar, enfim, participar deste universo cibernético que se impõe.
Os recursos tecnológicos à disposição dos professores, encarados como
ferramentas cognitivas, capazes de alicerçar novas práticas no processo de ensinoaprendizagem trazem consigo a urgência da formação adequada por parte dos professores,
para interagir com seus alunos, usando estas novas ferramentas. Nos cursos oferecidos na
modalidade a distância, professores e alunos usufruem de forma colaborativa, dos meios
eletrônicos de comunicação que intermediam o processo de ensino-aprendizagem. Mas...
e os alunos com deficiência? Segundo Santarosa (2013) para estes, “o campo do saber e
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a materialidade da Informática têm potencializado a emergência de inúmeras estratégias
de mediação técnica e metodológica que permitem superar desigualdades e minimizar
processos de exclusão, na medida em que proporcionam uma maior autonomia às pessoas
com deficiência”, sendo possível individualizar os percursos, com o auxílio do arsenal
tecnológico disponível - as Tecnologias Assistivas (TAs).
Nesta pesquisa, que teve como protagonistas, professores-cursistas com
deficiência, em formação, mediados por tutores com o mesmo tipo de deficiência,
buscamos problematizar a interação/mediação entre estes indivíduos para verificar como
ocorre em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), o processo de mediação dos
tutores com os professores-cursistas, ambos com deficiência, dentro do contexto das
turmas do Curso Tecnologias da Informação e Comunicação Acessíveis, desenvolvido
pelo NIEE/UFRGS.
Consideramos que este estudo trouxe subsídios importantes para responder alguns
questionamentos que permeiam as discussões sobre inclusão de pessoas com deficiência
nestes níveis de formação, uma vez que a Política Nacional da Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva garante o acesso e permanência das pessoas com
deficiência (PCD) na escola regular e também a “continuidade da escolarização nos níveis
mais elevados do ensino” (MEC, 2008). Sendo assim cada vez mais, o contingente de
PCDs aumentará nesses espaços de formação, atestando que as políticas públicas
adotadas pelo Brasil, estão no caminho certo, contribuindo para o aumento da
escolaridade das PCDs e ampliando seus espaços de atuação.

2. Referencial teórico
Os aspectos teóricos que dão suporte à pesquisa estão alicerçados,
fundamentalmente, na teoria sócio-histórica de Vigotsky e em estudos posteriores que
ampliaram alguns aspectos de sua teoria, relacionados principalmente ao conceito de
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Assumindo uma concepção epistemológica
sociointeracionista, dentro do atual contexto tecnológico, em que é possível a
convergência das diferentes mídias em um mesmo programa de ensino – ou Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), prende-se o foco na ação técnico-metodológica porque
as ações pedagógicas, baseadas neste aparato tecnológico, podem (e devem) permitir que
os alunos criem a cultura de produzir conteúdo e de debatê-los entre si, ganhando uma
voz mais ativa e participativa nos processos de ensino-aprendizagem, destacando a
interação como o aspectos mais importante do AVAs, nesse processo. Outra importante
contribuição a citar, é a inclusão sociodigital de PCDs, pois a partir do desenvolvimento
das TAs, foi possível tirar as PCDs do isolamento social, sobretudo, porque as TAs abrem
um enorme campo de possibilidades para o lazer, para a formação, para o trabalho epara
a vida social, potencializando a inclusão e a valorização da diversidade humana. Desta
forma, as teorizações, as quais Vigotsky e seus colaboradores chegaram, servem como
base para pensarmos uma educação inclusiva, através do uso das TAs, como o uso de
AVAs Acessíveis de forma colaborativa, que permitam a inclusão de alunos com
deficiência e sua interação com os demais. Em consonância com esta forma de utilização
dos AVAs, está o conceito de ZDP, proposto por Vigotsky (2007, p.97) - a distância entre
o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial - que nos permite
delinear o futuro imediato do sujeito e o seu estado dinâmico de desenvolvimento dandonos a conhecer o que já foi atingido e o que está em processo de maturação. Para ele o
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aprendizado cria a ZDP, isto é, o despertar de vários processos internos de
desenvolvimento que são capazes de operar somente quando o sujeito opera socialmente
e quando em cooperação com seus companheiros. No caso deste estudo, a mediação entre
os pares com deficiência, pode ser vista como uma forma de aplicação deste princípio da
abordagem sócio-interacionista, pois através da constante mediação do tutores com
deficiência (pares mais capazes), processos instrumentais mais complexos tomam forma
e ao serem internalizados, estes processos passam a fazer parte das aquisições do
desenvolvimento independente do sujeito.
Para Vigotsky (2007), se o aprendizado for adequadamente organizado, resulta
em desenvolvimento mental e este novo nível de desenvolvimento mental dispara vários
outros processos de desenvolvimento mental, logo, sucessivamente, por toda a vida.
Frente a isso e levando em conta que a aprendizagem tem um papel importante e estimula
o desenvolvimento, Otsuka, Santarosa e Tijiboy (1998) dizem que este conceito tem
implicações importantes na concepção de ambientes de aprendizagem, o que implica em
intervenções que: (1) ajudem o sujeito a dominar de forma autônoma os comportamentos
que constituem esta zona de desenvolvimento e (2) estimulem o desenvolvimento
cognitivo através de intervenções que criem novas zonas de desenvolvimento proximal.
No sentido de auxiliar o desenvolvimento cognitivo de PCDs, as ferramentas digitais
assistivas usadas adequadamente às potencialidades de cada sujeito possibilitam ampliar
seu desenvolvimento. Este pressuposto tem relação com a utilização de AVAs Acessíveis,
através do qual as PCDs, encontram possibilidade de interagir com outros sujeitos, pois
para Vigotsky (2007) a colaboração entre pares durante a aprendizagem pode ajudar a
desenvolver estratégias e habilidades gerais de solução de problemas através da
internalização do processo cognitivo implícito na interação e na comunicação.
Na visão Vigotskyana, originalmente a atividade com utilização de signos, só após
uma série de transformações qualitativas é que se tornará em uma operação semiótica e
cada uma dessas operações prepara ao próximo estágio e é condicionada pelo estágio
precedente. Estes são estágios de um processo dialético (sujeito à lei fundamental do
desenvolvimento humano, de natureza histórica), e não como algo introduzido (ensinado)
de fora para dentro. Estas ideias concebidas por Vigotsky (2007) nos levam a refletir
sobre como podemos projetar o ensino-aprendizagem nos AVAs para que possamos, a
partir de uma prática baseada na interação, promover e impulsionar efetivamente a
aprendizagem colaborativa entre os pares. Galimore e Tharp (1996, p.184) trazem como
um pressuposto da organização institucional do desempenho assistido, as fontes informais
de assistência. Para estes autores, a característica dessa relação é a ausência de autoridade
e os estudantes/colegas constituem uma das principais fontes informais de assistência
(fundamento da monitoria) – no caso deste estudo, os tutores com deficiência, cumpriram
este papel. A assistência usualmente flui do participante mais preparado para o menos
preparado – mas o plano interpessoal, criado pela atividade conjunta é um produto
coletivo.
De acordo com Vigotsky (2007, p. 94), poderíamos afirmar que na fase de trabalho
coletivo, dentro do AVA, “a aprendizagem ocorre no nível de desenvolvimento potencial,
onde as atividades são solucionadas com a assistência de uma pessoa mais experiente ou
em cooperação com os colegas mais capazes”. Nessa perspectiva, as atividades propostas
dentro de um AVA, onde os sujeitos são instigados a refletir e argumentar, defendendo
seus pontos de vista e suas ideias na organização/resolução geral de uma determinada
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atividade, propiciam o desenvolvimento das estruturas superiores de pensamento na
medida em que exigem compreensão e internalização da função de cada contribuição para
a atividade como um todo, como, por exemplo, o processo de incorporação de novos
signos, derivados do conhecimento do grupo ou então as ações de reflexão e reconstrução
de uma ideia, que mexem com as estruturas mentais pré-estabelecidas, exigindo uma nova
reorganização baseada nas discussões grupais, avançando na ZDP.
Para muitos autores contemporâneos que norteiam seus estudos pela matriz
vigotskyana, a descoberta psicológico-metodológica considerada mais importante de
Vigotsky, é a ZDP - o espaço onde ocorre a análise dos processos de mediação deste
estudo. Galimore e Tharp (1996, p.173) consideram que para que a internalização ocorra,
o desempenho do aluno deve ser acompanhado/assistido. Para estes autores, há seis
maneiras de dar assistência ao desempenho: modelagem, gerenciamento das
contingências, realimentação (feedback), instrução, questionamento e estruturação
cognitiva. Para esses autores, o ensino consiste no acompanhamento do desempenho
através da ZDP. É possível então, dizer que o ensino ocorre quando o acompanhamento
é oferecido em pontos da ZDP nos quais o desempenho requer acompanhamento,
seguindo a premissa de Vigotsky (2007, p.98) de que “o bom aprendizado é somente
aquele que se adianta ao desenvolvimento”. Galimore e Tharp apresentam um modelo em
quatro estágios para demonstrar o progresso pela ZDP. Na imagem abaixo, pode-se
observar na linha de tempo os quatro estágios propostos e, ao final do quarto estágio –
Desautomatização – o retorno aos estágios iniciais, mas no início de uma nova ZDP,
elevando a aprendizagem a patamares mais complexos, num movimento espiralado.

Figura 1. A Gênese de uma capacidade de desempenho: avanços para além da ZDP.
(Extraído na íntegra de Galimore e Tharp, p.180)

O estágio da ZDP, que tem maior importância para este estudo é o Estágio 1, no
que se refere ao desenvolvimento cognitivo das PCDs, buscando construir processos de
mediação para o avanço dos estágios subsequentes com a desmontagem do controle
inicial por parte do mediador sobre o sujeito, para a sua progressão para os estágios de
autocontrole até chegar à autonomia. A partir do modelo acima e das observações
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realizadas pelos pesquisadores do NIEE/UFRGS em estudos desenvolvidos com crianças
com deficiência em AVAs, foi possível uma ampliação da configuração da ZDP, no
Estágio I, introduzindo novos Sub-Estágios, sendo eles:
1. Suporte Intenso - Momento em que o sujeito necessita de maior apoio para realizar
determinada atividade, frequentemente nova para ele, atuando, inicialmente, mais como
observador e indagador, passando para participante mais ativo na medida em que começa
a atuar junto com o mediador. Esse processo é importante, pois vai garantindo a base para
o prosseguimento do aluno nos estágios da ZDP subsequentes, que exigem maior grau de
autonomia. Constitui-se, primordialmente, em verbalizações com explicações pelo
mediador e/ou demonstrações que funcionam como modelos.
2. Suporte Moderado - O aluno inicia a construção de significados e se torna
protagonista, conduzido pela intervenção do mediador. O tempo de permanência neste
estágio depende do nível de complexidade. Momento em que o sujeito usará seus recursos
pessoais para tentar atuar autonomamente, realizando a atividade desejada, pela
intervenção questionadora do mediador que vai tentando abrir caminhos alternativos,
apoiados em experiências já vivenciadas pelo aluno, ou seja, sobre o que o aluno já possui
como bagagem de experiência o qual poderá seguir para realizar a atividadedesejada.
3. Suporte suave - É o momento, exatamente anterior ao suporte autodirigido no qual o
aluno ainda não autorregula o seu conhecimento referente à tarefa. É o momento no qual
o sujeito ainda não autorregula o seu conhecimento, buscando/necessitando apenas de
suporte mais “distante”, para realizar as atividades. Caracteriza-se, pela intervenção
através de “dicas”, com o objetivo de questionar o aluno a retomar e fortalecer o que ainda
não está automatizado. Com base nessas construções, foi estruturado o seguinte o
esquema de referência:

Figura 2. Processos de Mediação: Estágios e Sub-Estágios de Desenvolvimento.
Fonte: Estudos sobre os processos de Mediação entre PcD – em comunidades de
Inclusão de Digital.

Os processos oscilatórios dessa estrutura de retorno aos estágios anteriores se
processam em forma de espiral e varia de sujeito para sujeito, exigindo mediações
diferenciadas, dependendo das necessidades de cada sujeito - de forma bastante presente
em interações com PCDs - e requerem novas categorias de ação para orientar práticas
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pedagógicas no AVA, com a contribuição das ferramentas de acessibilidade que o mundo
digital oferece, possibilitando a construção de contextos que favoreçam o
desenvolvimento e inclusão - premissa que norteia a estruturação do curso de Formação
de Professores em Tecnologias da Informação e Comunicação Acessíveis, que acolhe esta
proposta de educação, assumindo o conceito da diferença “na construção das estratégias
organizacionais e gerenciais, possibilitando uma mediação mais pontual para professorescursistas com limitações” (Santarosa, 2014).

3. Metodologia
Nessa pesquisa foram estudados os processos de interação social que aconteceram entre
sujeitos com deficiência a partir da mediação em AVA e as ações mediadoras decorrentes
deste processo e que se evidenciam no desenvolvimento destes sujeitos quanto à
apropriação das Tecnologias Acessíveis e seus desdobramentos em ações pedagógicas,
portanto o objeto deste estudo é mediação e a ação humana apoiada na teoria de Vigotsky
e nos estudos posteriores de seus seguidores.
Consideramos que a presente pesquisa se caracteriza como quali-quantitativa
baseada em Estudo de Caso, numa abordagem sociocultural. No presente estudo,
enfatizamos que o Estudo de Caso nos permitiu descrever e analisar com objetividade e
clareza a mediação/interação entre pares, que apresentam o mesmo tipo de deficiência,
seguindo o esquema de referência ZDP X Modalidades de Mediação, em um contexto de
formação continuada de professores, a distância. Portanto, a pesquisa se desenvolveu em
ambiente virtual como fonte de dados: os AVAs TelEduc (turmas de 2012 e 2013), e
Place (turmas de 2014) que são as duas plataformas de EAD, utilizada no Curso de
Formação Continuada em Tecnologias de Informação e Comunicação Acessíveis. Neste
estudo fizemos observações e relatórios sistemáticos sobre os diferentes tipos de
mediação realizadas através das ferramentas de comunicação do AVA.
Os sujeitos da pesquisa constituíram-se de um universo composto pelas turmas de
professores em curso de formação EAD, edições 2012/2, 2013/1, 2013/2 e 2014/11 do
curso de Formação Continuada de Professores em Tecnologias de Informação e
Comunicação Acessíveis, promovido pelo Núcleo de Informática na Educação Especial
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Nessas turmas, estavam
inclusos professores-cursistas com deficiência, que por questões técnicas de
acessibilidade digital, na apresentação dos materiais do curso, foram separados pelo tipo
de deficiência que apresentavam: a cada edição, os professores-cursistas cegos e/ou com
baixa visão encontravam-se juntos numa mesma turma e, os professores surdos numa
outra turma, e nelas, contemplou-se a presença de um tutor com o mesmo tipo de
deficiência, que atuou junto aos professores-cursistas. Para organizar a coleta e posterior
análise, agrupamos cronologicamente as turmas pelo tipo de deficiência, conforme o
quadro a seguir.

1 Os

numerais após a barra, correspondem aos semestres de ocorrência das turmas.
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Tabela 1- Quadro das turmas e dos sujeitos investigados. Fonte: Rodrigues, L.P. 2015.

PCDs
Visuais
Sujeitos
investigados

Turma Av
(2012/02)
AV – tutor cego
AV1 – professorcursista com baixa
visão
AV2 – professorcursista cego
AVP – Formador
-

PCDs
Auditivas
Sujeitos
investigados

Turma Bv
(2013/01)
BV – tutor cego
BV1 – professorcursista com baixa
visão
BV2 – professorcursista cego
BVP – Formador
Turma Aa
(2013/01)
AA– tutor surdo
AA1 – professorcursista com
deficiência auditiva
AA2 – professorcursista surdo
AAP – Formador

Turma Cv
(2013/02)
CV – tutor cego
CV1 – professorcursista cego
CV2 – professorcursista com
baixa visão
CVP – Formador
-

Turma Dv
(2014/01)
DV – tutor cego
DV1 – professorcursista com baixa
visão
DV2 – professorcursista cego
DVP – Formador
Turma Ba
(2014/01)
BA – tutor surdo
BA1 – professorcursista com
deficiência auditiva
BA2 – professorcursista surdo
BAP – Formador

Para a obtenção dos dados necessários ao estudo proposto, foram realizadas
observações e registros das mediações dentro do ambiente virtual da Plataforma EAD.
Todo o processo de interação nos fóruns, correios, portfólios, chat, das turmas
pesquisadas foram lidos e as mediações registradas em documentos digitais e
classificados por turma, tendo assim os documentos agrupados em pastas, por turma, para
organizar e facilitar a análise. Foram adotados os seguintes procedimentos: seleção das
turmas junto a coordenação do NIEE; envio dos Termos de Consentimento Livre e
Esclarecidos aos professores-cursistas; seleção e análise dos documentos de interação
dentro do AVA; levantamento e categorização das modalidades de mediação e tipos de
suporte, análise e discussão dos resultados sobre as modalidades de mediação e o tipo de
suporte oferecido pelo tutor, na interação entre os pares com deficiência no decorrer de
cada edição do curso; organização do relatório final do estudo, entrega do trabalho e
apresentação dos resultados da pesquisa.

4. Análise e discussão dos dados
Considerando-se que o desenvolvimento dos indivíduos depende de um complexo
processo que envolve funções específicas - a percepção, a linguagem e coordenação
motora, além do convívio social é importante ressaltar que as condições da pesquisa
foram possíveis, pela disponibilização de um ambiente de formação de professores a
distância, acessível na medida do possível, e também, das interações entre os pesquisados,
pela oportunidade de convívio virtual dos pares, no AVA, durante os seis meses de
duração do curso. Sendo assim, foi possível observar as modalidades e tipos de suporte
das mediações entre os pares, objetivo desta pesquisa.
Outra referência importante a fazer é que durante este tempo, os materiais
disponibilizados no AVA em que o curso é oferecido, passaram por um processo de
aperfeiçoamento no que se refere à acessibilidade. A partir da edição de 2013/02, todo o
material do curso passou a ser oferecido em três versões: na forma escrita (totalmente
acessível a leitores de tela), na forma sonora e na forma de vídeo com tradução para a

163

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Libras. Além disso, atendendo a uma das demandas da Declaração de Salamanca de
respeito à flexibilização curricular, as disciplinas foram divididas em blocos temáticos,
nos quais o professor-cursista deve escolher no mínimo, uma atividade para realizar,
dentre as atividades oferecidas. Pode-se dizer que foram passos importantes em direção
a inclusão sociodigital, dados pelos pesquisadores e que vão ao encontro dos pressupostos
da teoria sociointeracionista de Vigotsky (2003, p. 258) que postula que “todo o problema
reside em que as técnicas educativas devem ser individualizadas, de acordo com cada
caso particular. Com um método de compensação, por seu lado, e de adaptação por outro,
a questão pode ser resolvida sem dificuldades”. Além disso, foi desenvolvido pelos
pesquisadores do NIEE, um AVA totalmente acessível (Place), para onde migraram as
turmas que receberam participantes com deficiência em 2014/01.
Salientamos que a participação dos sujeitos pesquisados, foi decisiva para estes
avanços no curso de Formação Continuada de Professores em Tecnologias de Informação
e Comunicação Acessíveis, dentro de uma dinâmica assumida pela equipe de
coordenação do curso, que responde ao contemporâneo paradigma que afirma que a
modelagem de sistemas para Web, mais do que aperfeiçoar a usabilidade de interfaces,
deve assumir como objetivo, o desenvolvimento de uma Arquitetura de Saberes conforme
Santarosa (apud O’Reilly, 2005), ou seja, sistemas computacionais que incorporam
recursos de interconexão e compartilhamento de tecnologias, mas especialmente de
saberes. A contribuição destes sujeitos veio da necessidade de oferecer alternativas aos
obstáculos que eram sentidos por eles, como usuários do AVA Place, apontando os pontos
de fragilidade, em sua navegação no decorrer do curso, aos quais os elementos da
coordenação do curso sempre acataram na constante busca por um ambiente com mais
acessibilidade, e assim “otimizar o processo de validação da plataforma Place”
(Santarosa, 2014. p.31). Dessa forma confirma-se a relevância da participação destes
pares para o grupo de pesquisa, no sentido de colaborar com o desenvolvimento de
melhorias nos materiais didáticos do curso e como usuários do AVA Place, apontando os
pontos de fragilidade em sua navegação. Todas as mediações foram coletadas no
ambiente virtual de cada uma das turmas e, quando possível, em algumas ferramentas
externas ao AVA como e-mail/chat de voz. Para manter um padrão na categorização das
mediações entre os pares foi realizada uma codificação, combinando o nome da
Modalidade de Mediação e o Tipo de Suporte oferecido pelos tutores, resultando nas
siglas apresentadas na tabela a seguir ao lado dos nomes das modalidades.
Tabela 2- Codificação com o nome das Modalidades de Mediação e o tipo de Suporte.
Fonte Rodrigues, L.P. 2015.
Suporte
Modalidade
1. Demonstração
2. Informação
3. Questionamento
4. Feedback
5. Estratégia Cognitiva

Mediação de Suporte
Intenso
(D-SI)
(I-SI)
(Q-SI)
(F-SI)
(EC-SI)

Mediação de Suporte
Moderado
(D-SM)
(I-SM)
(Q-SM)
(F-SM)
(EC-SM)

Mediação de Suporte
Suave
(D-SS)
(I-SS)
(Q-SS)
(F-SS)
(EC-SS)

Após a classificação de todas as mediações que foram coletadas no AVA de cada
uma das turmas e, quando possível, em algumas ferramentas externas ao AVA como email e chat de voz, por pares e por turma, agrupamos os dados conforme a tabelaabaixo.
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Tabela 3- Modalidades de Mediações realizadas nas turmas por tipo de suporte.
Fonte: Rodrigues, L. P. 2015.

% por Suporte
% por

0
0

0
0
0

0
0

1

5
5

BA <-> BA1

5

BA <-> BA2

1

Totais
0

0
0 (0%)

0

1

2

2

17

1,69 3,38 28,81
20 (33,89%)

5
1
4
2
5
5
11
0
11
28
0
12,5 32,95
40 (45,45%)

2
1

2
1

3,38

1

2

4

4

6,77 6,77
10 (16,94%)

Suave

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

4
10

1

2

Moderado

2

2
2
5
4
2,27 5,68 4,54
11 (12,5%)

1

3

1
1
2

1

2

Intenso

Intenso

Suave

Moderado

2
1
2

Estratégia
Cognitiva

Feedback

Suave

2

AA <-> AA2

% por Suporte
% por

Intenso

Suave

Moderado

4
4
2
2
2
1
4
2
7
7
6
24
7,95 6,81 27,27
37 (42,04%)
1

AA <-> AA1

Questionamento

Moderado

1
1
1
4

AV <-> AV1
AV <-> AV2
BV <-> BV1
CV <-> CV1
CV <-> CV2
DV <-> DV1
DV <-> DV2

Totais

Informação

Intenso

Suave

Moderado

Demonstração

Intenso

Tipo
de
Suporte

Modalidades

2

5

4

25

6
0

6,77 42,37
29 (49,15%)

0 (0%)

Nos dados expressos na tabela, observamos que três Modalidades de Mediação,
se evidenciaram: o Feedback (45% e 49%), seguido da Informação (42% e 33%) e do
Questionamento (12% e 16%), sendo que não houve nenhuma ocorrência das
Modalidades do tipo Demonstração e de Estratégia Cognitiva. O tipo de suporte
evidenciado nas turmas foi do tipo Suave. Isso nos leva a entender que a atuação do
mediador se deu em um momento em que o sujeito mediado já está quase chegando à
autorregulação da sua aprendizagem, precisando de pouca intervenção do tutor para a
execução das atividades. Essa constatação nos leva a pensar que a estruturação
metodológica dos materiais pedagógicos, apresentados em texto acessível a leitores de
tela e em vídeo, na língua de sinais, tem conseguido garantir o acesso às informações e
orientações dos diferentes módulos e atividades do curso, para atender as especificidades
dos professores-cursistas com limitações visuais e auditivas. Sendo assim, a mediação
não é realizada só pelo tutor. Pela possibilidade de convergência de diferentes mídias num
AVA, estas passam a fazer o papel de ferramenta mediadora, auxiliando na
individualização do processo de aprendizagem do professor-cursista com deficiência.

5. Conclusões
Através da análise das interações entre pares de sujeitos com a mesma deficiência no
AVA, observamos evidências que viabilizaram uma análise do processo de mediação
entre esses sujeitos. Em face dos estudos realizados, podemos considerar sem a pretensão
de dar por acabado este estudo, que as Modalidades de Mediação que se evidenciaram
entre os pares, em primeiro lugar foi o Feedback de suporte Suave, em segundo lugar a
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Informação de suporte Suave, ficando em terceiro lugar o Questionamento de suporte
Moderado. Estes resultados mostram que o processo de mediação entre pares de PCDs é
uma estratégia metodológica que pode ser assumida com êxito em salas de aula virtual,
pois os mesmos tem plenas condições de mediar e serem mediados por seus pares
acrescentando ganhos na apropriação de conhecimentos e em sua autoestima, além de
abrir um campo de trabalho para os mesmos. Constatamos que, investir no processo de
interação/mediação entre pares de sujeitos com deficiência, em ambientes virtuais de
aprendizagem favorece a aprendizagem e a inclusão sociodigital. E, para finalizar,
deixamos o registro de que este estudo não encerra o assunto, ela revela parte da evolução
cumulativa sobre o tema, que vem sendo estudado por pesquisadores em outros contextos,
haja vista a quantidade de aspectos que envolvem as relações sociais e as nuances na
formação dos pares.
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Abstract - This article discusses the limits and possibilities of interaction blind users
with collaborative text editors on the Web. It is characterized as a qualitative,
exploratory/explanatory research, whose object of study is the implementation of live
regions, accessibility tool that operates as a condition of possibility for interaction and
positive interdependence among blind users and collaborative Web applications. Based
on the sociocultural context of affirmation of difference and space-time of cooperation
established by Web 2.0, conceptually grounded in the research area of Computer
Supported Cooperative Work, this research discusses the potential for cooperation and
individual and collective authorship of Groupware tools when interacting with
individuals visually impaired.
Resumo - Este artigo problematiza os limites e as possibilidades da interação de
usuários cegos com editores de textos Web colaborativos. Caracteriza-se como uma
pesquisa qualitativa, exploratória/explicativa, cujo objeto de estudo é a implementação
de regiões vivas, ferramenta de acessibilidade que opera como condição de possibilidade
para a interação e a interdependência positiva entre usuários cegos e aplicativos Web
cooperativos. Com base no contexto sociocultural de afirmação da diferença e nos
espaços-tempo de cooperação estabelecidos pela Web 2.0, conceitualmente alicerçado na
área de pesquisa da Computer Supported Cooperative Work, a trajetória de investigação
consiste em discutir o potencial de cooperação e de autoria individual e coletiva em
ferramentas de Groupware quando em interação com sujeitos com deficiência visual.

1.

Introdução

Atualmente, vivenciamos a transformação cultural forjada pelo ímpeto da conexão e pela
busca de informações em diferentes mídias. A interação em rede e a produção
cooperativa têm suas condições de possibilidade potencializadas pela garantia de acesso
a um conjunto de dispositivos tecnológicos com alto grau de interatividade, conjunto que
passou a configurar a interface da segunda fase da Web. Essa nova fase da Web amplia
gradativamente os espaços de interação humana, projetando um contexto digital que
supera a perspectiva de uma mera mudança estética – ao promover a socialização de
ideias e projetos, ao facilitar o encontro de pessoas e de organizações, são instituídas
formas de convivência e de convergência alicerçadas no respeito e na valorização das
individualidades e dasdiferenças.
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Para o exercício da participação e da cooperação, as ações humanas necessitam ser
pautadas no diálogo com as diferenças. Essa contemporânea matriz cultural é
conquistada quando a exclusão prévia de qualquer grupo social e/ou a restrição dos
direitos e deveres humanos são efetivamente combatidas. A perspectiva da inclusão
sociodigital exige a alteração do perfil tecnológico, devendo assumir como meta a
superação das restrições no desenvolvimento de softwares modelados para uma
determinada deficiência. Programas com a etiqueta “centrados no déficit”, ainda que
apresentem vantagens, uma vez que são fáceis de usar e parecem solucionar o problema
físico ou sensorial, na verdade revelam sua fragilidade ao não acompanhar o
desenvolvimento do usuário e ao não potencializar a interação com os demais usuários.
No desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiência, a ruptura com o
caráter de exclusividade deve ser garantida, pois a modelagem restritiva opera sob uma
lógica centrada no defeito e, por isso, na segregação digital e social. Essa dimensão
invetsigativa conquista uma relevância ainda maior ao evidenciar sua sintonia com a
Política Educacional no Brasil que afirma a presença de estudantes com deficiência nas
redes públicas e privadas de ensino.
A trajetória de investigação assumida neste artigo, estabelecida no imbricamento do
cenário sociocultural de afirmação da diferença e dos contextos de interação e de
protagonismo possibilitados pela Web 2.0, consiste em discutir o potencial de
cooperação e de autoria individual e coletiva em ferramentas de Groupware quando em
interação com sujeitos com deficiência visual (DV). A investigação foi conceitualmente
alicerçada na área de pesquisa da Computer Supported Cooperative Work
(CSCW)[Pimentel & Fuks, 2011].
A discussão dos dados apresentados neste artigo constitui um estudo prévio da
investigação de doutorado coordenada pelo Programa de Pós-Graduação em Informática
na Educação, PGIE/UFRGS, cujo objeto de estudo é problematizar a implementação de
regiões vivas, ferramenta de acessibilidade projetada, como possibilidade de interação e
a interdependência positiva entre usuários cegos e sistemas Web colaborativos.

2.

Da web 1.0 para a web 2.0: a afirmação da participação e da
cooperação

Nos últimos anos, foi notória a evolução da Web 1.0 – a primeira configuração da rede
mundial de computadores, caracterizada como um grande repositório de informações,
atualizou-se para também operar como plataforma de construção sistemas. Preocupado
com questões de acessibilidade, em 1999, o World Wide Web Consortium (W3C) lançou
a primeira versão da recomendação Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
[Caldwell, Cooper, Reid., & Vanderheiden, 2008], que estabeleceu boas práticas de
acessibilidade, entre elas a atribuição de descrições textuais em imagens e o suporte à
navegação por teclado. A interação com a Web começou a mudar quando os navegador
Internet Explorer permitiu estabelecer requisições assíncronas entre cliente-servidor.
Esse modelo assíncrono, batizado posteriormente de Asynchronous Javascript and XML
(AJAX), permitiu que novos componentes de interface (widget) e, consequentemente,
novas aplicações pudessem ser pensadas. Essa nova classe de sistemas Web, com
interface comparável aos aplicativos escritos para sistemas operacionais, foi então
batizada de Rich Internet Application (RIA).
A introdução das aplicações RIA estreou uma nova forma de navegação para os usuários
cegos da Web. Por meio de um leitor de tela, um cego pode percorrer os elementos de
uma página de maneira sequencial. Entretanto, como as páginas das aplicações RIA
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sofrem atualizações constantes, um mecanismo de notificação se fazia necessário. Para
resolver essa e outras questões, o W3C escreveu uma nova recomendação, denominada
Accessible Rich Internet Applications (ARIA) [Diggs, Craig, McCarron, & Cooper,
2016], que incorpora novos elementos ao HTML. Esses elementos permitem o diálogo
entre tecnologias assistivas e os componentes de interface Web. Com o objetivo de
informar sobre as atualizações na página, o ARIA propôs as regiões vivas (live regions),
um mecanismo que, em conjunto com um leitor de tela, permite notificar os usuários
caso ocorra alguma alteração nos elementos de um documento Web.
Os resultados da revisão bibliográfica apontaram para trabalhos que tentam identificar os
problemas de acessibilidade em aplicações RIA colaborativas. Conforme revelaram as
pesquisa realizadas por [Thiessen & Chen, 2007], na implementação de uma aplicação
de chat na Web chamada de Reef Chat, foram utilizadas regiões vivas para permitir a
participação de usuários cegos na interação. Os resultados da pesquisa desses autores
colocaram em discussões a preocupação quanto à sobrecarga de informação em
ambientes com alto grau de atividade e expuseram melhorias para os leitores de telas
com a possibilidade de emitir múltiplas vozes
Outra investigação analisada foi a ferramenta síncrona para mediação e troca de ideias na
Web [Santarosa, Conforto, & Machado, 2014]. Com funcionalidades similares a um
sistema de Webconferência, o Quadro-Branco possuía uma área para identificar os
participantes, recursos de streaming de áudio e vídeo, um chat e uma ferramenta para
construção de esquemas, na qual era possível compartilhar texto, imagens e vídeos. Um
ponto frágil para os cegos foi o posicionamento espacial dos objetos na ferramenta de
construção de esquemas, visto que a qualidade das mensagens do retorno da localização
do objeto dada ao usuário era baixa. No entanto, o fato de a unidade de medida ser
informada em pixels dificultava a compreensão do posicionamento por parte dos
usuários. Embora as regiões vivas implementadas tenham permitido que os usuários
conseguissem escutar os anúncios referentes aos movimentos que eram realizados no
sistema, eles apresentaram dificuldade de usar essa informação para interagir com o
ambiente em virtude da qualidade da mensagem.

3.

Base conceitual da pesquisa

CSCW se configura como uma área de pesquisa interdisciplinar que estabelece como um
de seus focos de investigação as possibilidades de qualificar o trabalho em grupo
mediado por tecnologias de informação e comunicação. O conceito de cooperação passa
a ser central no âmbito da CSCW e, por isso, necessita ser delimitado. Piaget (1973)
aponta para a diferenciação entre colaboração e cooperação. Para esse cognitivista, a
colaboração configura-se como a interação na qual trocas de pensamento são efetivadas
por meio da comunicação verbal e pela coordenação de pontos de vista. A colaboração
otimiza e impulsiona a etapa das trocas sociais anterior à cooperação. A cooperação
alicerça-se no conceito de interação, que ocorre por meio de operações racionais, e
estas, para operar, exigem a formação de vínculos e a reciprocidade afetiva entre os
sujeitos do processo de aprendizagem. A construção do conhecimento em ações de
cooperação ocorre pela formação de sistemas de interação, na qual a estrutura operatória
modifica o indivíduo e o grupo como um todo. Para que a ação de cooperação se
concretize, dois conceitos devem ser observados: (1) a interação, processo estruturado
pelo respeito mútuo, pela reciprocidade e pela autonomia entre os participantes; (2) a
interdependência, a imbricada relação do sujeito conhecedor com o objeto a conhecer.
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Destaca-se que a positividade deve gestar a interação, de forma que todos os
participantes possam efetivamente atuar e realizar com êxito as ações propostas. A
interação e a interdependência positiva são fatores fundamentais em desenho de
atividades cooperativas.
O sucesso de tarefas de cunho cooperativo está relacionado à capacidade de o
participante perceber a ação do outro para, assim, tomar consciência de sua própria
ação. Para Damásio (2012), o corpo é o limite sensorial que alimenta o cérebro e,
posteriormente, a mente. Dessa forma, neste trabalho, utiliza-se o termo percepção no
sentido de recepção, capitaneado pelo mecanismo sensorial de entrada de informações
do nosso corpo. A noção de consciência está associada a planejamento, à tomada de
decisões, à interação com o meio e à seleção do curso da ação.
Para que uma prática de cooperação ocorra em aplicativos Web, é fundamental que cada
participante obtenha do sistema sinais da ação dos outros, estabelecendo o contexto para
suas próprias ações, o que possibilitará a tomada de consciência para a cooperação.
Segundo [Johansen et al., 1991], a Percepção para a Colaboração (Collaboration
Awareness) diz respeito à percepção das capacidades temporais e espaciais que afetam
um grupo de pessoas que cooperam. Dessa forma, pode-se entender que a tomada da
consciência para a cooperação é proveniente da percepção sobre a disponibilidade e a
comunicação distinguível entre participantes dentro de espaços-tempo compartilhados.
A disponibilidade, requisito essencial em sistemas cooperativos, permite identificar o
estado de cada participante (on-line/off-line) e, também, reconhecer se as pessoas estão
em espaços físicos distintos. No âmbito da comunicação, seja síncrona ou assíncrona, as
informações de conectividade, entrega, atraso nas mensagens, entre outras, devem ser
anunciadas. Será o espaço, dentro do contexto de CSCW, que fornecerá os elementos de
percepção do mundo tridimensional e, consequentemente, no gerenciamento da
interação.

Figura 1. Esquema do conceito de Percepção para a Cooperação focalizado na
investigação (Adaptado de [Antunes, Herskovic, Ochoa, & Pino, 2014])

Existem diversos atributos de percepção relacionados com a noção de espaço que
podem ser utilizados na tomada de consciência para a cooperação, como, por exemplo:
(1) informações sobre a localização e a mobilidade dos indivíduos (Location
Awareness) [Dix, Rodden, Davies, Friday, & Palfreyman, 2000], (2) privilégios, papéis
e atividades sociais (Social Awareness) [Dourish, 2006], (3) espaços virtuais que
definem topologias e formas de navegação (Context Awareness) [MacEachren, 2005],
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(4) interação dentro de um espaço de trabalho para realização de uma tarefa (Workspace
Awareness) [Gutwin & Greenberg, 1999] e (5) processos dinâmicos de percepção, de
entendimentos de eventos e de realização de ações (Situation Awareness) [Endsley,
1995]. Neste artigo foi avaliado a interação de usuários cegos com editores de texto
cooperativos, focalizando apenas a noção de “Percepção no Espaço de Trabalho”
(Workspace Awareness) como métrica de análise dos atributos relacionados à definição
de espaço.
Segundo [Gutwin & Greenberg, 1999], a Percepção no Espaço de Trabalho é definida
como a capacidade de perceber sinais para entender as tarefas que estão sendo
realizadas no local de trabalho. As tarefas podem ser percebidas por informações de
quem, o que, quando e como são realizadas. Outra questão importante é a interação, ou
seja, como o grupo interage no espaço de trabalho e que informações são necessárias
para sustentar essa interação. Nesse sentido, o feedback para atingir um objetivo e o
feedthrough para obter a informação sobre as ações de outros são elementos de
interação consideráveis. Por fim, a noção sobre o espaço de trabalho conduz para o
conceito de interdependência percebida pelo grupo. Vários tipos de interdependência
podem ser utilizados em um sistema, como, por exemplo, suporte às atividades
paralelas, atividades coordenadas e atividades ajustadas mutuamente. A Figura 1
apresenta o recorte feito sobre o conceito de “Percepção para a Cooperação”
apresentado em [Antunes et al., 2014] e posteriormente utilizado neste trabalho.

4.

Opção metodológica e cenário de pesquisa

Os dados da pesquisa discutidos neste artigo são resultado de uma investigação de
abordagem qualitativa realizada no intuito de analisar os limites e as possibilidades da
utilização de editores de texto on-line por usuários com DV na concretização dos
conceitos de interação e de interdependência. Configura-se como uma investigação de
objetivo exploratório-explicativo [1] por: (1) proporcionar maior familiaridade com o
objeto de estudo; (2) conduzir um aprofundamento da pesquisa bibliográfica para a
construção do referencial teórico.
O processo de investigação de elementos de percepção para a cooperação por usuários
com DV foi conduzido por um conjunto de categorias inspirado nas discussões proposta
por [Antunes et al., 2014]: disponibilidade, comunicação, tarefa, interação e
interdependência. A escolha das ferramentas CSCW foi definida pela observação de três
critérios: (1) ser editor de texto com possibilidade de mediar práticas de cooperação; (2)
ser amplamente utilizado; (3) responder positivamente às questões de análise
estabelecidas por [Antunes et al., 2014]. Essa verificação e validação foi apoiada pelo
checklist apresentado na Tabela 1, estabelecendo as unidades de análise na composição
dos protocolos de investigação.
Tabela 1. Checklist - Análise de ferramentas de CSCW
Questões de análise
Categorias

O sistema informa/promove:

C1

C2

S

P

S

S

S

S

Se os usuários estão disponíveis para cooperar (on-line, off- line)?
Disponibilidade
Se outros usuários estão trabalhando de forma síncrona, assíncrona?

Comunicação

Se a conectividade foi perdida ou recuperada?
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Quando as mensagens foram entregues aos usuários de destino?
n

n

n
S

n
S

S

S

O lugar onde o usuário está trabalhando?

S

S

Quando uma tarefa está sendo ou foi executada?

S

S

Como uma tarefa está sendo ou foi executada?

S

S

O histórico das tarefas executadas?

S

N

Feedback sobre as ações correntes dos usuários?
Se outros estão acompanhando o que usuário está fazendo (Feedthrough)?

S

S

S

S

n

n

O feedback sobre quem está falando com quem?

n
S

n
S

Se os outros estão realizando atividades paralelas?

S

S

Se há a realização de atividades coordenadas?

S

S

Se há a realização de atividades de ajuste mútuo?

S

S

S

S

Sobre o tempo gasto na entrega de uma mensagem?
Quem está realizando uma tarefa em particular?
Sobre a atividade que está sendo executada por um determinado usuário?

Tarefa

Interação

Se outros estão seguindo o que usuário está fazendo (Back Channel
Feedback)?
Sinais sobre onde os usuário estão olhando?

Interdependência

Quem está no controle de um objeto ou de um recurso compartilhado?
Códigos: S – Sim N – Não; P – Em parte; n Não se aplica;
C1 – Editor de texto do Google Drive; C2 – Word Online.

Durante o processo de construção dos protocolos de investigação, quatro questões de
análise foram assinaladas com o critério “Não se aplica” e, por isso, foram descartadas.
Esses itens não compuseram as ações projetadas para os sujeitos de pesquisa nos
protocolos e foram retiradas do checklist na análise de ferramentas de CSCW para
participantes com e sem DV apresentadas no Quadro 3. Essa decisão se justifica devido
ao fato de as funcionalidades relacionadas às questões de análise não serem relevantes
em editores de texto e, principalmente, não comprometerem os requisitos de percepção
para a cooperação em ações de produção textual.
Participaram da investigação, como sujeitos de pesquisa, dois deficientes visuais com
larga experiência na utilização de sistemas Web consorciada a leitores de tela (Tabela
2). Como instrumentos de coleta de dados, foram empregadas a proposição de
protocolos, a técnica de observação direta e a transcrição das filmagens. Nos encontros
presenciais, realizados em setembro de 2015, com a duração média de 1h, os sujeitos de
pesquisa foram instruídos a pensar em voz alta (Think-aloud) sobre as ações que
efetuavam. A discussão dos dados foi pautada na técnica de análise textual discursiva,
conforme [Moraes, 2003].
Tabela 2. Caracterização dos sujeitos de pesquisa
S0

Usuário sem deficiente, 37 anos. Mestrado em Ciência da Computação. Configuração tecnológica
estabelecida na aplicação dos protocolos de pesquisa: Windows 7, Firefox e Chrome.
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Deficiente, 24 anos, com 5% de visão residual. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Web.
Trabalha na IBM/Brasil. Configuração tecnológica estabelecida na aplicação dos protocolos de pesquisa:
S1 Windows 8.1, Jaws 15 e Firefox 40.03.
Cego, 47 anos, graduado em Ciência da Computação e em Física, e mestre em Ciência da Computação. Larga
experiência com leitores de tela Jaws. Trabalha no Centro de Processamentos de Dados da UFRGS.
S2 Configuração tecnológica estabelecida na aplicação dos protocolos de pesquisa: Windows 7, Jaws 16 e Internet
Explorer 9.

A produção textual coletiva e cooperativa foi o artefato proposto em cada protocolo de
pesquisa para o grupo de participantes, com e sem DV. A delimitação do objeto da ação
cooperativa estabeleceu o contexto para a categoria “Tarefa”, e as estratégias para sua
concretização foram investigadas pelas questões de análise estabelecidas nas categorias
“Interação” e “Interdependência”.

5.

Análise e discussão dos dados

As ações estabelecidas em cada protocolo buscaram contemplar as questões de análise
elencadas no Checklist - Análise de ferramentas de CSCW. A abordagem quantitativa
dos resultados é apresentada na Tabela 3, analisando a tomada de consciência para a
colaboração entre sujeitos com e sem limitação visual. Na sequência, realiza-se uma
discussão qualitativa, ilustrado-a com excertos registrados das ações de cada
participante.
Tabela 3. Checklist - Análise de ferramentas de CSCW com e sem DV
S0

Questões de análise
Categorias

Disponibilidade

O sistema informa/promove:
Se os usuários estão disponíveis para cooperar (on- line, offline)?
Se outros usuários estão trabalhando de forma síncrona,
assíncrona?

S1

S2

DV

DV

P

P

P

S

S

P

P

S

N

N

N

C1

C2

S

Comunicação
Se a conectividade foi perdida ou recuperada?
Quem está realizando uma tarefa em particular?

S

S

N

N

Sobre a atividade que está sendo executada por um
determinado usuário?

S

S

N

N

O lugar onde o usuário está trabalhando?

S

S

N

N

Quando uma tarefa está sendo ou foi executada?
Como uma tarefa está sendo ou foi executada?

S
S

S
S

N
N

N
N

O histórico das tarefas executadas?

S

N

P

N

Feedback sobre as ações correntes dos usuários?

S

S

N

N

Se outros estão acompanhando o que usuário está fazendo
(Feedthrough)?

S

S

N

N

Feedback sobre quem está falando com quem?

S

S

N

N

Se os outros estão realizando atividades paralelas?

S

S

N

N

Se há a realização de atividades coordenadas?

S

S

N

N

Se há a realização de atividades de ajuste mútuo?

S

S

N

N

Quem está no controle de um objeto ou de um recurso
compartilhado?

S

S

N

N

Tarefa

Interação

Interdependência
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Códigos: S – Sim N – Não; P – Em parte; n Não se aplica;
C1 – Editor de texto - Google Drive; C2 – Word Online
S0 – Sujeito não DV; S1 e S2 – Sujeitos com DV.

Os resultados quantitativos dos dados coletados evidenciaram que os editores de texto
analisados revelam um adequado suporte para a realização de atividade de produção
textual cooperativa para pessoas sem DV. De todas as questões de análise utilizadas
para mapear as possibilidades de percepção para a cooperação, apenas no contexto de
pesquisa C2, Word Online, três questões não foram positivamente avaliadas. Para o item
“O sistema informa se os usuários estão disponíveis para cooperar (on-line, off-line)?”,
foi parcialmente atingido, pois, quando o convite foi encaminhado por e-mail, o estado
de presença do participante não foi informado de forma precisa pelo sistema, uma vez
que a interface não apresentou o nome ou o e-mail, sinalizando apenas com o termo
genérico “convidado”, o que pode causar uma confusão na identificação dos
participantes quando o processo de edição envolver um número maior de usuários. A
questão “O sistema informa o histórico das tarefas executadas?” foi negativamente
avaliada, uma vez que a funcionalidade que registraria o histórico da construção do
texto não foi disponibilizada pelo aplicativo. Para “Se a conectividade foi perdida ou
recuperada?” a ausência de alertas visuais e sonoros, inviabilizaram a percepção da
perda da conectividade. Entretanto, quando o olhar sobre a análise na Tabela 3 refere-se
aos usuários com limitação visual ou a cegos, os resultados revelam que os editores de
textos analisados (C1 e C2) são inadequados para mediar ações de produção textual
cooperativa, pois os requisitos de percepção essenciais à tomada de consciência para a
cooperação passam a não ser garantidas.
Na categoria “Disponibilidade”, a questão de análise “O sistema informa se os usuários
estão disponíveis para cooperar (on-line, off-line)?” foi parcialmente contemplada,
pois, quando S1 estava navegando pelo ambiente, percebeu a presença de outros
participantes, mas não como uma ação propositiva do sistema. A percepção do S1
resultou da livre exploração do usuário com DV, uma prática realizada com frequência
para: (1) iniciar uma tarefa e, assim, construir o mapa mental do espaço de trabalho; (2)
resolver problemas de desorientação, pois o usuário DV utiliza-se da estratégia de
retornar para o topo da página, e, assim, como consequência desse processo de
navegação, percebe as alterações do sistema.
Por outro lado, o sujeito S2 conseguiu perceber a entrada de novas participantes em C2
(Word Online), uma vez que o anuncio “convidado está editando este documento” foi
efetivado pelo leitor de tela, exemplificando o uso da ferramenta de acessibilidade
proposta pela W3C, região viva. Além disso, o usuário DV também foi notificado no
momento da saída de algum participante por intermédio da mensagem “convidado não
está mais editando este documento”. Porém, apesar do mecanismo de anuncio ter sido
implementado, as mensagens não continham o nome do usuário que estava entrando ou
saindo do ambiente, e, por esse motivo, avaliou-se como parcial a capacidade do usuário
DV perceber a disponibilidade de outros participantes no espaço de trabalho, pela
qualidade da informação encaminhada pelo sistema.
O compartilhamento do texto, ação proposta no protocolo e concretizada pelo envio de
e-mail, foi realizada com sucesso por S1 e S2, permitindo conhecer os participantes da
tarefa cooperativa. Entretanto, essa ação não possibilitou que os usuários com DV
identificassem se a ação dos demais participantes ocorria de forma síncrona ou
assíncrona. Esse ponto de fragilidade para a cooperação poderia ter sido minimizado se
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o item “O sistema informa o histórico das tarefas executadas? ” fosse uma garantia
também para os sujeitos S1 e S2. Permitir o acesso a diferentes versões do texto e
mapear as produções individuais no coletivo são elementos de grande importância para
a coordenação da produção textual cooperativa. Essa funcionalidade foi parcialmente
atingida pelo sujeito S1 no contexto C1, pois foi possível acessar a funcionalidade do
histórico por meio dos menus do sistema. No entanto, a identificação da ação de cada
participante foi implementada apenas por meio de cores, ou seja, sem relevância para
usuários com DV.
É fundamental registrar que as questões de análise relacionadas com as categorias
“Tarefa”, “Interação” e “Interdependência”, requisitos de percepção essenciais para a
tomada da consciência visando à cooperação no espaço de trabalho, são imperceptíveis
para usuários com DV. A construção coletiva do texto, artefato proposto no protocolo,
foi impossibilitada para os participantes S1 e S2, pois o não retorno das contribuições
dos demais participantes inviabilizou a interação e, consequentemente, a
interdependência. Os resultados dos protocolos revelaram que os editores não foram
capazes de anunciar, por exemplo, que um novo parágrafo de um texto estava sendo
escrito por outro usuário. Esses resultados ratificaram a pesquisa de [Mori, Buzzi,
Buzzi, Leporini, & Victor, 2011], pois os participantes DV não conseguiam diferenciar
o que era efetivamente texto ou comentário. Além disso, S1 não conseguiu entender que
estava em um editor de texto na Web, para ele, tratava-se apenas de um campo de
formulário. Outro problema encontrado foram as constantes atualizações da página, que
causaram desorientação para os usuários com DV. Por exemplo, em C1, ao receber uma
mensagem, uma janela de bate-papo foi criada, acarretando uma navegação diferente do
original. Nas palavras de S1, “essa página parece mutante” e “é difícil estabelecer um
mapa mental para essa página”.

6. Considerações Finais
A perspectiva da inclusão sociodigital exige a alteração do perfil tecnológico para
democratizar as possibilidades de participação que emergem da adoção da técnica de
programação assíncrona entre cliente e servidor Web (AJAX), pois, assim, a
dinamicidade dos sistemas Web passa a operar sem a exclusão prévia de qualquer grupo
social. As aplicações cooperativas representam um novo desafio para construção de
soluções de uso e de acesso na Web.
Os aplicativos Web analisados nesta investigação revelaram-se inadequados para
mediar ações de produção textual cooperativa, pois os requisitos de percepção
essenciais para a tomada de consciência visando à cooperação, como a comunicação,
tarefa, interação e interdependência, não foram garantidas. A solução para os problemas
expostos neste trabalho possivelmente pode ser encontrada na implementação de
funcionalidades de anúncios por intermédio de regiões vivas, o que conduz a duas novas
questões de pesquisa: (1) as regiões vivas são ferramentas de acessibilidades
apropriadas para implementar de forma satisfatória questões como disponibilidade,
comunicação, tarefa, interação e interdependência em aplicativos Web?; (2) se as
regiões vivas se revelam como mecanismo adequado para notificação, em que medida a
quantidade de anúncios poderia causar problemas de sobrecarga cognitiva, confusão ou
incerteza para sujeitos com DV? Serão esses os desafios que projetam o futuro desta
pesquisa, ao estabelecer como objeto de investigação a proposição de estratégias em
aplicativos Web, implementadas por meio de regiões vivas, para que problemas de
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percepção possam ser minimizados e, assim, passem a viabilizar processos de tomada
de consciência para sujeitos com DV.
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Abstract. This article has the aim at presenting an instructional tool built in
order to support the learning of measure units of physical quantities. The tool
is named ICAO CONVERTER and was developed by App Inventor platform
for Android, and is intended to undergraduate students in Aeronautical
Science. After finishing, the tool was submitted to the assessment of its
efficiency, and for this a group of students used it during the activities in the
classroom and later answered to a questionnaire in order to assess the
usability of the application.
Resumo. Este artigo tem o intuito de apresentar uma ferramenta instrucional
construída para apoiar a aprendizagem de unidades de medida de grandezas
físicas. A ferramenta intitula-se ICAO CONVERTER e foi desenvolvida pela
plataforma App Inventor para Android, e destina-se a estudantes de
graduação em Ciências Aeronáuticas. Depois de finalizada, a ferramenta foi
submetida à avaliação de sua eficiência, e para isso um grupo de estudantes a
utilizou durante as atividades em sala de aula e posteriormente respondeu a
um questionário a fim de aferir a usabilidade da aplicação.

1. Introdução
As tecnologias da informação e comunicação (TICs) encontram-se “em todos os setores
produtivos e nas mais variadas esferas do mundo do trabalho, inclusive na área
educacional” [Oliveira 2010, p. 1]. Para a sociedade do conhecimento, as inovações
tecnológicas possuem um papel de destaque por seus educadores e estudantes, sendo
utilizadas nas diversas áreas do conhecimento humano.
A proliferação de dispositivos móveis pode ser considerada um aliado para a
educação, desde que utilizada de maneira adequada, visto que os dispositivos sozinhos
não podem tornar a aprendizagem mais fácil de ocorrer, pois a educação não necessita
apenas de um instrumento, junto ao instrumento é necessário saber aproveitar as
funcionalidades dos dispositivos no processo de ensino e aprendizagem [Lima et al.
2014].
Lima et al. (2014) afirmam que o uso da Internet em dispositivos móveis já pode
ser considerado um hábito da população brasileira. Chairprasurt e Esichaikul (2013)
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destacam que o fato dos smartphones serem mais baratos, menores e possuírem um peso
inferior em relação aos desktops e aos notebooks, eles possuem vantagens em questão de
mobilidade. Assim, os usuários estão usufruindo de diversos recursos ofertados, por
meio desses dispositivos.
Com a elevada produção de smartphone, houve o surgimento de diferentes
sistemas operacionais e.g. iOS, Android, Windows Phone e Symbian. Também
ocorreu o surgimento de plataformas para desenvolvimento de aplicativos, em
linguagem de programação visual por blocos, como o ambiente App Inventor for
Android.
A plataforma App Inventor é um ambiente baseado em cloud computing, que
permite a construção de aplicativos para o sistema operacional Android [Mozzaquatro et
al. 2014]. O mesmo fomenta o desenvolvimento de novos aplicativos permitindo que os
usuários possam criar aplicações sem necessitar apropriar-se da sintaxe de uma
linguagem de programação tradicional [Gomes; Melo 2013].
Buscando inserir tecnologias provenientes da computação móvel no contexto
educacional, oferecendo aos estudantes a oportunidade de aprender com mobilidade, foi
implementado um aplicativo para dispositivos móveis, tendo o objetivo de apoiar a
construção de conhecimentos referentes ao conteúdo de unidades de medida adotadas
pela Organização da Aviação Civil Internacional, ministradas na disciplina de Física I
de um curso de graduação em Ciências Aeronáuticas de uma Instituição de Ensino
Superior. Além de apresentá-lo, visa-se evidenciar a utilização do aplicativo com uma
turma de estudantes a fim de avaliar a usabilidade do mesmo.
O ensino das disciplinas de Física no curso de Ciências Aeronáuticas é
recomendado pelas diretrizes do Ministério da Educação. Grandezas Físicas e Unidades
de Medida estão entre os conteúdos que devem ser abordados e são fundamentais para a
profissão de um Piloto. Tendo em vista que as tecnologias digitais facilitam a fixação de
conteúdos abordados, o desenvolvimento deste trabalho se justifica na medida em que
os estudantes atuais pertencem a uma geração denominada nativos digitais, que
necessitam de apoio tecnológico para aprender [Prensky 2012].
Para apresentar a pesquisa realizada, este trabalho está estruturado da seguinte
forma: a segunda seção busca apresentar uma contextualização sobre grandezas físicas e
unidades de medida; na terceira seção, são expostos os procedimentos metodológicos
utilizados; a quarta seção apresenta o aplicativo desenvolvido; na quinta seção, são
apresentados os principais resultados obtidos através da avaliação; por fim, a sexta
seção destina-se as considerações finais.

2. Fundamentação Teórica
Esta seção objetiva apresentar importantes conceitos sobre grandezas físicas e unidades
de medida usadas na Aviação Civil.
2.1. Grandezas Físicas e Unidades de Medida
Física é a ciência que se baseia em observações experimentais e medidas quantitativas.
O principal objetivo da Física é encontrar um número finito de leis fundamentais que
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governam os fenômenos naturais e usá-las para desenvolver teorias que podem prever os
resultados de experimentos futuros.
Os físicos observam os fenômenos naturais e tentam achar os padrões e os
princípios que relacionam estes fenômenos. Estes padrões são denominados teorias
físicas ou, quando bem estabelecidas e de largo uso, leis e princípios físicos [Halliday et
al. 2013].
Os experimentos físicos exigem medidas, e normalmente se usa números para
descrever os resultados destas medidas. Qualquer número usado para descrever
quantitativamente um fenômeno físico denomina-se grandeza física. Quando uma
grandeza física é medida, esta é sempre comparada com um padrão de referência. Tal
padrão define uma unidade da grandeza. O metro é uma unidade de distância, e o
segundo é uma unidade de tempo.
As grandezas físicas classificam-se como escalares e vetoriais. As grandezas
físicas escalares são aquelas que são perfeitamente definidas apenas pelo valor numérico
e pela unidade. A temperatura e a massa são exemplos de grandezas físicas escalares. As
grandezas físicas vetoriais, além do valor numérico e das unidades, precisam da direção
e do sentido. A velocidade e a força são exemplo de grandezas físicas vetoriais.
Para calcular medidas confiáveis e precisas, se faz necessário medidas que não
variem e que possam ser reproduzidas por observadores em diversos locais. O sistema
de unidades usado por cientistas e engenheiros, em todas as partes do mundo,
denomina-se Sistema Internacional de Medidas (SI), popularmente conhecido como
sistema métrico [Young; Freedman 2008]. Na Tabela 1, as sete grandezas físicas
fundamentais que constituem o SI são apresentadas.
Tabela 1. As setes grandezas físicas fundamentais do SI

Grandezas Físicas
Comprimento
Massa
Tempo
Corrente Elétrica
Temperatura
Quantidade de
Matéria
Intensidade
Luminosa

Nome da Unidade
metro
quilograma
segundo
ampère
kelvin

Símbolo
m
kg
s
A
K

mol

mol

candela

cd

Fonte: Elaborada pelos autores

2.2. Unidades de Medida Usadas na Aviação Civil
Em 7 de dezembro de 1944, foi assinada na cidade americana de Chicago, a Convenção
de Chicago que determinou a criação da Organização da Aviação Civil Internacional International Civil Aviation Organization (ICAO) - que definiu os padrões e as
recomendações que proporcionariam, entre outros resultados, um desenvolvimento
seguro e ordenado da Aviação Civil (ANAC).
O texto da Convenção de Chicago apresenta também anexos que estabelecem
práticas e padrões sobre os diversos assuntos que compõem a Aviação Civil, a maior

179

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

parte deles com o objetivo de estabelecer níveis mínimos de segurança. O Anexo 5
(ICAO ANNEX 5) trata das unidades de medida a serem usadas na Aviação Civil e
orienta que o sistema métrico deve ser utilizado como padrão internacional. Este Anexo
apresenta uma tabela de unidades de medidas da ICAO baseadas essencialmente no
sistema métrico. Porém, a realização da padronização das unidades de medida não foi
fácil, de modo que o anexo 5 (ICAO ANNEX 5) foi inicialmente aplicado somente nas
comunicações entre estações aéreas e terrestres. O Sistema Internacional de Unidades
(SI) foi adotado como o sistema padrão básico a ser usado na Aviação Civil.
O Anexo 5 (ICAO ANNEX 5) também considera algumas unidades que não
fazem parte do SI, tais como o litro, o grau Celsius e o grau para medida do ângulo
plano. Além destas, a ICAO também utiliza outras unidades não SI tais como milha
náutica, nó e pé, sendo esta última somente quando usada para medidas de altitude,
elevação e altura. Na Tabela 2, encontram-se algumas das principais unidades usadas
pela ICAO.
Tabela 2. Algumas das unidades utilizadas pela ICAO

Grandezas Físicas
Distância
Altura e Altitude
Velocidade do Vento
Massa
Volume
Temperatura
Tempo

Nome da Unidade
milha náutica
milha terrestre
quilômetro
pé
metro
nó
milha náutica por hora
quilômetro por hora
libra
kilograma
litro
galão americano
galão imperial
Grau Celsius
Fahrenheit
hora
minuto

Símbolo
NM
ST
km
ft
M
Kt
NM/h
Km/h
lb
kg
L
gal (USA)
gal (UK)
0
C
0

hF
min

Fonte: Elaborada pelos autores

3. Procedimentos Metodológicos
Conforme descrito anteriormente, a presente pesquisa tem o objetivo de apresentar uma
ferramenta instrucional desenvolvida para apoiar a aprendizagem de um conteúdo
inerente à disciplina de Física I. Nesse sentido, buscou-se mensurar as oportunidades
promovidas pelos dispositivos móveis no âmbito educacional. Para isso, foi construído
um aplicativo visando atender uma demanda da disciplina, isto é, utilizar tecnologias
para auxiliar no ensino de unidades de medida de grandezas físicas adotadas pela ICAO.
Para atender o objetivo da pesquisa, a mesma foi organizada em algumas etapas:
levantamento teórico acerca dos tópicos de Grandezas Físicas e Unidades de Medida
Usadas na Aviação Civil; definição de infraestrutura tecnológica para construção do
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aplicativo; implementação e socialização do aplicativo; e por fim, análise dos testes
realizados. Além disso, no processo de desenvolvimento do software1 foram adotadas
três fases (desenho, desenvolvimento e teste), semelhante ao estudo de Roque et al.
(2013).
Conforme pode ser observado na Figura 1, a fase de desenho caracterizou-se
pela escolha das unidades de grandezas físicas adotadas pela ICAO. Nesta mesma fase
foi estipulada a plataforma App Inventor for Android, definido os aspectos referentes ao
design da interface do aplicativo (e.g. fontes de texto, imagens) e realizada a modelagem
de suas funções.

Figura 1. Etapas necessárias para construção do aplicativo
Fonte: Elaborada pelos autores

A segunda fase abrangeu a escolha dos componentes de design (e.g. frames,
botões) disponibilizados pela plataforma de desenvolvimento. Após a definição dos
componentes ocorreu a construção das interfaces da aplicação. Posteriormente, foram
inseridos os blocos com os algoritmos necessários para a correta funcionalidade do
aplicativo.
A terceira fase caracterizou-se pela socialização do aplicativo junto ao público
alvo que irá utilizá-lo e a realização de testes. Nesse sentido, o mesmo foi apresentado a
um grupo de estudante e a dois docentes com formação na área. Após o grupo utilizá-lo
ocorreu a aplicação de um questionário para avaliar a sua usabilidade, para isso utilizouse o System Usablity Scale. Alguns detalhes sobre o questionário aplicado serão
apresentados na próxima seção.
3.1. Questionário para avaliação de usabilidade
O System Usablity Scale (SUS) representa uma das mais amplamente ferramentas
utilizadas para avaliar a usabilidade de um sistema ou produto [Tullis; Albert 2013]. O
questionário SUS possui 10 itens e é baseado na escala Likert, cujas respostas podem
variar de “discordo plenamente” a “concordo plenamente”, dependendo do nível de
aceitação do sistema ou produto pelo usuário.

1

Nesta pesquisa os termos software e aplicativo serão utilizados como sinônimos, visto que todo
aplicativo é um software.

181

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Para o cálculo do escore do SUS, primeiramente, soma-se as respostas obtidas de
cada item. O escore de cada item pode variar de 0 a 4. Para a obtenção dos escores
ímpares (E1, E3, E5, E7, E9), as respostas dos itens ímpares (I1, I3, I5, I7, I9) são
subtraídas por 1, enquanto que os escores pares (E2, E4, E6, E8, E10) são dados por 5
menos o valor das respostas dos itens pares (I2, I4, I6, I8, I10). O escore do SUS parcial,
que pode variar de 0 a 100, é encontrado pela soma de seus escores (E1, E2, E3, E4, E5,
E6, E7, E8, E9, E10) multiplicado por 2,5. Finalmente, para obter o escore do SUS
global, calcula-se a média dos valores obtidos pelo SUS parcial.
Segundo Bangor et al. (2009), o valor do SUS Global pode ser classificado em
uma escala de 7 adjetivos, tradução baseada em Meurer et al. (2013) e Pinto (2015):
Best Imaginable (O melhor imaginável), Excellent (Excelente), Good (Bom) Ok (Ok),
Poor (Ruim), Awful (Muito Ruim) e Worst Imaginable (Inconcebível), como mostrado
na Tabela 3.
Tabela 3. Classificação do SUS Global em uma escala de 7 adjetivos

Adjetivos
O melhor imaginável
Excelente
Bom
Ok
Ruim
Muito Ruim
Inconcebível

Escore do SUS Global
90,9
85,5
71,4
50,9
35,7
20,3
12,5

Desvio Padrão
13,4
10,4
11,6
13,8
12,6
11,3
13,1

Fonte: Elaborada pelos autores

3.2. Amostra
A amostra escolhida para responder o questionário SUS foi constituída por quinze
entrevistados, em que doze eram discentes do primeiro semestre do curso de graduação
em Ciências Aeronáuticas e dois eram docentes deste curso, com formação na área.
3.3. Análise estatística dos dados
A análise estatística dos dados, obtidos no questionário SUS, foi realizada com o auxílio
do software estatístico IBM SPSS 22 e da Calculadora Estatística Web. Esta
Calculadora, desenvolvida por Figueiró (2015), foi escrita na linguagem de programação
Hypertext Preprocessor (PHP) e calcula as medidas descritivas de posição e de
dispersão de variáveis quantitativas.
As medidas de posição utilizadas foram mínimo, máximo, moda, média e
percentis 25 (ou primeiro quartil – Q1), 50 (segundo quartil ou mediana – Q2), e 75(ou
terceiro quartil – Q3), enquanto que para as medidas de dispersão, foi obtido o desvio
padrão amostral.
Para a análise da consistência interna das questões do questionário SUS, foi
calculado o coeficiente alfa de Cronbach (α), cujo valor se superior a 0,7, pode ser
considerado como definidor de fidedignidade aceitável [Hair et al. 2009].
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4. Aplicativo desenvolvido
O aplicativo ICAO CONVERTER integra as sete unidades de medida de grandezas
físicas adotadas pela ICAO, que foram apresentadas na Tabela 2. O mesmo pode ser
utilizado em diferentes tipos de dispositivos, desde que estes possuem o sistema
operacional Android.
Ao acessá-lo, o usuário possui acesso a um menu de opções contendo as
unidades de medida disponíveis para conversão, conforme pode ser observado na Figura
2. A partir desse menu, o usuário poderá navegar no aplicativo e converter as unidades
desejadas, conforme é ilustrado na Figura 3.

Figura 2. Interface da tela inicial

Figura 3. Interface da tela de
2
conversão

2

Fonte: Elaborada pelos autores

Fonte: Elaborada pelos autores

A Figura 4 representa os blocos utilizados para o desenvolvimento das
funcionalidades de conversão, em que foram utilizados os blocos de controle, de
operações matemáticas, de criação de variáveis e de funcionalidades para retornar um
valor (resultado) a uma caixa de texto após efetuar o cálculo da conversão.

2

Tela capturada com o software Mobizen.
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Figura 4. Blocos com algoritmos responsáveis pela conversão de unidades
Fonte: Elaborada pelos autores

5. Resultados e discussões
Os 15 entrevistados responderam os 10 itens do questionário SUS, relacionados à
avaliação da usabilidade do aplicativo ICAO CONVERTER.
Na Tabela 4, estão os escores do SUS parcial de cada usuário, assim como o
escore do SUS global. Para os escores do SUS parcial, seu valor mínimo foi de 60
pontos (usuário 9) enquanto que o seu máximo foi de 100 pontos (usuários 11 e 14). Os
valores da moda foram de 77,5 pontos (usuários 1, 3 e 12) e 90 pontos (usuários 6, 10 e
15).
Mesmo sendo esta amostra pequena, foram calculados os valores dos quartis Q1,
Q2 e Q3, uma vez que “os quartis merecem atenção especial porque são significativos
mesmo para amostras razoavelmente pequenas” [Doane; Seward, 2011, p. 142]. O Q1
foi de 72,50 pontos indicando que 25% dos escores encontrados foram inferiores a este
valor. A mediana foi de 80 pontos, isto é, 50% dos escores encontrados foram inferiores
a 80 pontos. Finalmente, o Q3 indicou que 75% dos escores foram inferiores a 90
pontos.
A variabilidade destes dados é indicada pelo desvio padrão amostral, cujo valor
obtido foi de 11,89 pontos. O valor do coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de α =
0,737, sugerindo que a consistência interna do instrumento SUS é boa.
A média dos escores dos SUS parciais foi de 80,67 pontos, sendo que este valor
corresponde ao escore do SUS global. Utilizando a escala de adjetivos de Bangor et al.
(2009), como mostra a Tabela 3, o aplicativo ICAO CONVERTER obteve uma boa
aceitação pelos usuários desta pesquisa. Nesse sentido, é possível inferir que este
aplicativo atende os requisitos de usabilidade. Além disso, tornaram-se evidentes as
possibilidades do mesmo, como apoiar o ensino de unidades de medida de grandezas
físicas.
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Tabela 4. Escores dos 10 itens do questionário SUS e resultados dos escores
do SUS parcial e global da amostra.

Usuários

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
4
3
4
3
4
2
3
3
0
4
3
3
4
4

1
3
0
1
0
0
2
1
0
4
4
3
4
4
4

2
3
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
3

3
3
4
4
1
4
3
4
2
4
4
3
3
4
3

4
3
3
2
3
4
3
2
2
4
4
3
4
4
3

3
4
4
3
2
4
2
3
2
4
4
3
2
4
3

4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
4

4
3
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
4

3
2
4
3
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
4

E10

Total

3
31
3
32
4
31
4
32
4
25
4
36
4
28
4
29
3
24
4
36
4
40
4
31
4
33
4
40
4
36
SUS Global:

SUS
Parcial
77,5
80
77,5
80
62,5
90
70
72,5
60
90
100
77,5
82,5
100
90
80,67

Fonte: Elaborada pelos autores

6. Considerações Finais
Este artigo teve o intuito de apresentar uma ferramenta construída para apoiar a
aprendizagem de unidades de grandezas físicas adotadas pela Aviação Civil. O mesmo
foi desenvolvido na plataforma App Inventor for Android, socializado com o público
alvo e posteriormente avaliado. Durante o processo de avaliação, foi utilizado o
instrumento SUS, a fim de aferir a usabilidade do produto.
O escore do SUS Global obtido evidenciou uma excelente aceitação pela
amostra considerada nesta pesquisa. Também foi realizada a verificação da consistência
interna do questionário SUS pelo alfa de Cronbach (α), cujo resultado obtido também
foi satisfatório.
O aplicativo ICAO CONVERTER pode ser obtido na webpage do curso de
graduação em Ciências Aeronáuticas da Instituição de Ensino Superior onde esta
pesquisa foi realizada, disponível em: <http://goo.gl/fQEHjv>. Nesse sentido,
estudantes de outras instituições de ensino também poderão ter acesso a este aplicativo.
Futuramente, objetiva-se disponibilizá-lo gratuitamente nas lojas Play Store.
Nesta pesquisa, optou-se por avaliar requisitos de usabilidade, no entanto, não é
possível aferir que o aplicativo pode ser considerado uma ferramenta eficiente para
construção de conhecimento. Nesse sentido, como abordagem futura, está a utilização
de um instrumento baseado em uma abordagem pedagógica para avaliar o aplicativo.
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Resumo. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade de software
educacional com base nas principais normas existentes na área da Engenharia
de Software, estabelecendo critérios de domínio educacional, pedagógicos e
técnicos. Nesse sentido, optamos por uma metodologia qualitativa de cariz
empírico descritivo, desenvolvido no período de Janeiro de 2015 a Janeiro de
2016. Como resultado, obtivemos um panorama contemporâneo sobre a
utilização da Engenharia de Software no domínio educacional, enquanto um
recurso de apoio ao processo educativo.
Abstract. This study aims to evaluate the quality of educational software based on
the main standards existing in the area of Software Engineering, establishing
criteria of educational domain, pedagogical and technical. In this sense, we chose
a qualitative methodology of descriptive empirical nature, carried out from
January 2015 to January 2016. As a result, we obtained a contemporary overview
of the use of software engineering in the educational field as a support resource to
classroom.

1. Introdução
Contemporaneamente, vivemos em uma sociedade em rede marcada pelo crescente avanço
e desenvolvimento de recursos tecnológicos no qual buscam aprimorar, continuamente, o
processo de interação entre pessoas dispersas geograficamente de forma síncrona e
assíncrona, assegura Teixeira (2012) na obra “As faces da comunicação”, inspirado pela
retórica de Pierre Lévy (2009). É nesse sentido que Sérgio Alves (2011) argumenta no
livro “Dicionário da tecnologia educacional” que tais recursos promovem, igualmente, a
realização de diferentes atividades em um curto espaço de tempo, de forma síncrona e
assíncrona, sendo, por consequência um diferencial estratégico para diferentes áreas do
conhecimento. Sobre o assunto, Roger Fidler, já na década de 90, reconhece que tal
processo trata-se de uma Mediamorphosis, ou seja, um processo evolutivo natural das
tecnologias de informação e comunicação em prol dos interesses da humanidade
globalizada. Deste modo, se destacam, na seara educacional, as interfaces tecnológicas que
possibilitam a dinamização do ato de ensinar e aprender por novas vias, idem aos softwares
educacionais, na percepção de Campos (2003).
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Para Iolanda Cortelazzo (2010), em “Prática Pedagógica, aprendizagem e avaliação
em educação à distância” a presença de softwares concebidos como “educacionais” estão
cada vez mais presentes em escolas, faculdades, cursos profissionalizantes, e tem como
intuito estabelecer avanços na qualidade do ensino, orientando as diversas finalidades
pedagógicas. Porém, a simples presença dessas interfaces no ambiente escolar não garante
por si só a melhoria no ensino, que depende de inúmeras variáveis, escreve Ramos (2003).
Por isso, avaliar a qualidade de softwares educacionais se faz necessário como um passo
importante e necessário para o controle e a garantia de se alcançar um ensino de qualidade,
outorga Campos (2003).
Tal passo é muito mais do que uma simples preocupação com defeitos encontrados
nas funcionalidades dos softwares, afirma Pressman (2010). No Brasil, diversas
características devem ser analisadas tais como as consideradas na série das normas
NBR/ISO 9126 visando à avaliação da qualidade interna e externa de produtos de software
(ABNT 2003), assim como a também norma ISO/IEC 12119 que avalia o pacote de
software. Os softwares educacionais também necessitam de avaliação quanto a sua
qualidade, uma vez que nem sempre possuem características adequadas, tanto no que se
refere a aspectos técnicos, quanto a aspectos pedagógicos. Diversos softwares educacionais
são colocados à disposição dos professores, no entanto, muitos deles são de má qualidade
ou de uso inadequado, dizem Campos, Rocha e Campos (1999). Inclusive, em 2003, o
MEC apresenta a primeira versão dos “Referenciais de Qualidade da Educação a
Distância”, e logo em seguida, em 2005 (Decreto 5.622), uma reformulação desses
referenciais, o que mostra uma preocupação do governo federal com a qualidade da
educação não presencial, por exemplo, afirma Cortelazzo (2010).
Diante do exposto, a pesquisa em voga indaga os seguintes aspectos: Como
verificar o nível de qualidade de um software educacional para auxiliar o processo de
ensino e aprendizagem? Quais são os fatores técnicos e pedagógicos que auxiliam na
avaliação da qualidade dos softwares educacionais? Além disso, a pesquisa intenciona
identificar os fatores que contribuem para avaliar a qualidade de software educacional com
base nas principais normas existentes na área da engenharia de software (ISO/IEC 9126 e
12119) estabelecendo critérios de domínio educacional e técnico, ao mesmo tempo,
propondo um “checklist” para avaliação da qualidade de software educacional.

2. Da Fundamentação Teórica a Avaliação da Qualidade de Softwares
Educacionais
Vesce (2008), conceitua os softwares educacionais como programas de computador que,
por sua vez, designam um conjunto de instruções ordenadas que são entendidas e
executadas pelo computador, ao qual Pressman (2010) distingue entre os softwares
operacionais e os softwares aplicativos. Os softwares educacionais, na opinião de Vesce
(2008), podem ser assim considerados a partir do momento que são projetados por meios
de metodologias que os contextualizem no processo educativo, presencial e online,
corrobora Teixeira (2013) no livro “Da educação a distância às plataformas de
aprendizagem: sistemas alternativos de educação mediada”. Seguindo tais percepções,
observamos a qualidade dos softwares como essenciais para a atuação no ambiente
educacional.
De acordo com a Norma ISO (ISO/CD 8402, 1990), “qualidade” é a totalidade das
características de um produto ou serviço que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades implícitas de seus usuários. No entanto, a qualidade está diretamente
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relacionada à satisfação daquele e é percebida de diferentes formas. Segundo Pressman
(2010), a conformidade a requisitos funcionais e de desempenho, os padrões de
desenvolvimento claramente documentados, as características e os objetivos determinados
são esperados de todo software profissionalmente produzido, seja de viés educativo ou não.
Assim, os softwares educacionais também precisam possuir qualidade para cumprir os
objetivos propostos para o qual foram desenvolvidos. Campos, Rocha e Campos (1999)
adicionam, sob esse aspecto, que os softwares educacionais necessitam de avaliação
quanto a sua qualidade, uma vez que nem sempre possuem características adequadas, tanto
no que se refere a aspectos técnicos, quanto a aspectos pedagógicos. Ademais, para avaliar
um software educacional (SE) é necessário seguir critérios entre os quais se encontra a
avaliação da qualidade desse produto. Quanto a sua utilização, se observa em um software
educacional o suporte didático ao aluno para que este construa o seu conhecimento e a
modificar sua compreensão de mundo elevando sua capacidade de participar da realidade
na qual está inserido, nas palavras de Aquino e Teixeira (2016) em “Modeling Games in
Education”.
Um software educacional, enquanto produto pode ser avaliado seguindo critérios
técnicos e rigorosos com base científica. Para Oliveira (2001), tais critérios podem ser
considerados como “[...] referencias, por meio dos quais procedemos à avaliação de nós
mesmos e de tudo aquilo que interagimos, seja contexto, objeto ou pessoa”. Já para Costa
(2004, p. 4), é necessário que os critérios de avaliação permitam concluir sobre o valor
pedagógico do software acompanhem a evolução tecnológica de forma a possibilitar,
também uma avaliação adequada dos produtos em suporte tecnologicamente mais ricos e
poderosos como é o caso das ferramentas de comunicação em rede que é a Internet veio
permitir. Dessa forma, entender a evolução das tecnologias nas instituições de ensino se
faz necessário para se poder adequar a estruturas e responsabilidades da escola e do
professor na seleção dos materiais didáticos como os softwares que podem via computador
serem utilizados com fins educacionais.
Neste cenário, a criação de contextos mais estimuladores com a utilização de
software perpassa pela avaliação criteriosa na escolha de um software educativo. Essa
avaliação exige do corpo docente a capacidade para desempenhar tal atividade.

3. Metodologia
O presente trabalho está norteado por uma metodologia qualitativa de cariz empírico
descritivo, eficazmente utilizado na literatura de Clara Coutinho (2015), e a análise do
discurso através de Michel Foucault (2005). Ainda, para conceber este trabalho,
executamos uma revisão da literatura utilizando as seguintes fontes: i) Google Scholar,
IEEE, ACM, e consultas em repositórios virtuais, como o “RepositóriUM”, da
Universidade do Minho (online). João (2011, p.57), a esse respeito, ratifica que “qualquer
espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige pesquisa bibliográfica prévia, quer à
maneira de atividade exploratória, quer para contribuições da própria pesquisa”.
Buscando identificar o máximo de informações sobre o fenômeno estudado,
também foi executada uma pesquisa qualitativa. A mesma teve como intenção estimular o
pesquisador a buscar resultados mais aprofundados através da averiguação do fenômeno
com um quantitativo de respondentes (participantes da pesquisa), indica Coutinho (2015).
O trabalho foi desenvolvido em três fases: Fase 1. Aprofundamento da base teórica; Fase 2.
Elaboração do roteiro da entrevista, aplicação da entrevista com professores e análise dos
resultados, por fim, a Fase 3. Elaboração da Proposta do Checklist.

189

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

4. Resultados
Nesta seção, apresentamos as características dos participantes da pesquisa e, em seguida,
descrevemos a análise das respostas, assim como o resultado em geral investigação com os
professores de uma escola técnica do interior do Estado de Pernambuco.

4.1 Características dos Participantes
Participaram da pesquisa 20 professores que lecionam numa Escola Técnica de
Pernambuco, das áreas de Ciências Humanas e Ciências Exatas, sendo 8 professores do
gênero masculino, que corresponde a 40% da amostra inquirida, e 12 professores do
gênero feminino, que corresponde a 60% desta amostra. Com relação ao nível de formação
acadêmica, todos os respondentes possuem graduação e pós-graduação.

4.2 Análise e Interpretação dos Dados
Seguindo um roteiro pré-definido, as perguntas a seguir são voltadas para análise de
conhecimentos dos professores em relação à qualidade de softwares educacionais. Levando
em consideração que as três primeiras perguntas do roteiro de entrevista abordavam
informações pessoais do respondente, iniciamos a análise dos resultados a partir da quarta
questão. A questão 4 teve a seguinte indagação: Quais critérios você adotaria para avaliar
um software educacional? Para a elaboração dessa questão, levamos em consideração a
Norma ISO/IEC 9126, voltada para qualidade de software que aponta as principais
características e subcaracterísticas de um software com qualidade, conforme a figura1:

Figura 1. Critérios de Avaliação

A questão 5 teve a seguinte pergunta: Cite quais são os aspectos pedagógicos que
gostaria de encontrar ao avaliar um software educativo. Essa pergunta, em específico, foi
bastante pertinente, pois os respondentes tinham o conhecimento didático e a experiência
pedagógica necessária para agregação de valor a pesquisa. Neste sentido, o professor B
afirma que “a facilidade de uso do software e interação com o aluno são aspectos
importantes para serem avaliados pedagogicamente” essa afirmação é interessante, pois
conforme Valente (2001), a interação com o aluno permite que o mesmo tenha um
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primeiro contato com a máquina e que seja capaz de desenvolver suas atividades,
facilitando assim sua aprendizagem. O professor G também mencionou a questão da
interação do aluno falando que “é importante identificar pedagogicamente que o aluno está
aprendendo e interagindo com o software”. Já o professor J, cita que um aspecto que deve
ser avaliado é “a didática de ensino, a clareza na linguagem e também na interface do
software com o objetivo de facilitar o aprendizado”. O professor D, diz que dentre tantas
coisas que podem ser avaliadas, é interessante avaliar pedagogicamente “a capacidade de
manter a atenção do usuário com conteúdos interativos e interessantes”. Percebemos, nessa
afirmação, que o software educacional precisa ser interessante buscando principalmente
manter a atenção do aluno enquanto está trabalhando com o software. Neste cenário,
Moran (2008) afirma que o aluno pode e deve valer-se das tecnologias da informação e
comunicação e dos softwares educacionais no sentido de tornar o ato de aprender algo
divertido, motivador, interessante, envolvente e lúdico. Foucault (2005) afirma que o
discurso é um fenômeno de construção social coletivo e, para a sua análise, deve ser
considerado o contexto histórico e social. Por isso, o discurso reflete uma visão de mundo
determinada, vinculada ao pensamento de seu autor e à sociedade em que está inserido.
De acordo com as respostas dos professores, oriundos do interior do Estado de
Pernambuco, das áreas de Ciências Humanas e Ciências Exatas, como já explicitado, se
pode compreender que todos esses aspectos citados em epígrafe devem fazer parte da
avaliação de um software educacional no que se refere ao aspecto pedagógico enquanto um
importante recurso educacional. Corroborando esta afirmativa, o professor A afirma que
“os aspectos educacionais e pedagógicos são de suma importância e, muitas vezes, ficam
em segundo plano, deixando desta forma de ser efetivo, pois a maioria dos softwares
educacionais vem numa linguagem muito técnica”. Ora, o próprio discurso é definido
como efeito de sentidos entre interlocutores como um objeto histórico e social no qual a
linguística está pressuposta, ou seja, a linguagem demonstra uma expressão histórica da
realidade social vivenciada. Reforçando que um software educacional deve ter uma
linguagem mais pedagógica que possibilite maior aprendizado aos alunos, Campos (2001)
diz que, “o desenvolvimento de software educacional busca contemplar as características
da educação pedagogicamente que levam à formação global do aluno, que necessita
aprender a aprender e a pensar para melhor intervir, inovar e questionar”.
A questão 6 teve a seguinte pergunta: Qual é a sua maior dificuldade em avaliar a
qualidade de software educacional? Percebemos, nesse sentido, que muitos professores têm
dificuldades em avaliar a qualidade de softwares educacionais, isso ocorre por não terem
conhecimento suficiente sobre normas de qualidade de software, como cita o professor F
em sua declaração: “a maior dificuldade é não ter muito conhecimento sobre softwares e
também sobre normas de qualidade”, pois podemos perceber que, principalmente no
cenário brasileiro, as escolas necessitam de materiais de qualidade que auxiliem o
professor a obter esse conhecimento para melhor desempenhar suas atividades dentro e
fora da sala de aula. O professor G enfatiza, dizendo que “é fato que há dificuldade em não
ter material que auxilie a avaliar o software educacional”. Suportando essa ideia, os
professores H e M também comentam que sentiram dificuldades por não terem o
conhecimento necessário sobre alguns critérios de qualidade de softwares educacionais e
por desconhecerem as normas de qualidade de software. O professor J declara que senti
falta de alguma ferramenta possa auxiliar a avaliar os softwares. Podemos perceber que dos
professores pesquisados a maioria tem problemas em avaliar a qualidade do software
educacional que utiliza em sala de aula, indicando a falta de conhecimento, de materiais
didáticos e a falta de ferramentas que auxiliem na avaliação da qualidade de software. A
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questão 7 questiona justamente se os professores utilizam algum material de apoio para
avaliar o software educacional, conforme apresentado na Figura 2:

Figura 2. Utiliza algum material como guia para avaliar o software educacional

Podemos perceber que (75%) dos professores não utilizam materiais de apoio para
avaliar o software. Apenas (15%) utilizam algum tipo de material, tais como: guia,
manuais, normas ou algum critério ad-hoc para avaliação da qualidade do software
educacional. A questão 8 teve a seguinte pergunta: Qual seu interesse em avaliar a
qualidade de um software educacional? Podemos verificar, agora, que os professores se
mostraram bastante interessados em avaliar a qualidade do “SE”. Isso ocorre por causa dos
problemas causados pela aquisição de softwares educacionais errados, ou seja, que não
agregam valor ao ensino e aprendizagem proposto pela escola em voga ao qual os
professores trabalham, bem como problemas com usabilidade, etc. O professor A destaca
que “é importante saber que o software utilizado com os alunos passaram por um crivo de
qualidade, pois quando isso ocorre, gera mais confiança em sua adoção em sala de aula. É
óbvio que identificar se o software educacional satisfaz as necessidades apresentadas para
seu uso, ou seja, se o mesmo aborda o conteúdo apresentado de forma satisfatória
contribuindo assim para a aprendizagem e assimilação do conteúdo, não é uma tarefa
trivial”.
Complementando este pensamento, o professor F afirma que “é importante avaliar a
qualidade do software educacional para que ele possa ter uma boa aplicabilidade, bons
recursos visuais, baixo custo-benefício e alcançar os resultados esperados que acrescente
na aprendizagem”. Dentro deste contexto, essa análise apresentou informações cruciais que
evidenciam a falta de estrutura (material e conhecimento sobre o fenômeno estudado) dos
docentes. Por isso, é visível que os mesmos necessitam saber da qualidade do software que
utilizam para dar apoio a aula, deste modo, uma vez conhecendo melhor o software o
professor poderá potencializar o ensino e aprendizado dos alunos. Tal como teoriza
Foucault (2005) é preciso ficar ir além no nível de existência das palavras, das coisas ditas,
do pensamento. Isso significa que é preciso trabalhar arduamente com o próprio discurso,
deixando-o aparecer naturalmente na complexidade que lhe é peculiar. Por outro lado, o
discurso ultrapassa a simples referência a coisas, existe para além da mera utilização de
letras, palavras e frases, não pode ser entendido como um fenômeno de mera “expressão”
de algo: apresenta regularidades intrínsecas a si mesmo, através das quais é possível definir
uma rede conceitual que lhe é própria, como aqui se evidenciam. Para Gladcheff (2001), é
necessário avaliar os produtos educacionais sobre vários aspectos, de modo a obter uma
visão clara e objetiva de sua eficiência na aplicação e de sua qualidade.
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5. Uma Proposta de Critérios para Avaliação da Qualidade de Softwares
Educacionais
De acordo com os resultados da análise realizada, foram extraídas informações relevantes
que auxiliaram na criação da proposta do checklist. Espera-se que essa proposta do
checklist possa auxiliar os professores na avaliação dos softwares educacional utilizado em
sala de aula. O checklist apresentado será dividido em duas dimensões (Figura 3): Questões
Técnicas e Questões Pedagógicas. O mesmo levou em consideração as características das
normas ISO/IEC 12119 e ISO/IEC 9126. Assim, apresentamos:

Figura 3. Checklist de avaliação da qualidade de software educacional

5.1

Checklist de Avaliação da Qualidade de Software Educacional

Definimos o Checklist em nossa pesquisa como uma técnica usada durante revisões
formais, atividade que garante a qualidade do software. Seus objetivos são: (I) verificar
que o software em questão atende aos requisitos especificados pelo Cliente. (II) garantir
que o software foi representado de acordo com padrões pré-definidos e atenda as
necessidades do cliente. O procedimento de Avaliação pode ser executado de três formas:
medição, pontuação e julgamento, na medição, as métricas escolhidas são aplicadas ao
software, e apura-se o resultado através da média ponderada. Na pontuação o resultado vai
de acordo com o nível e no julgamento, um conjunto de níveis pontuados é sintetizado, de
forma a se verificar se este resultado atinge o objetivo da análise.
O Checklist terá como critério de avaliação a pontuação, pois a mesma é um
procedimento de avaliação onde os resultados determinam o seu nível. Quanto à
pontuação, nos baseamos na Norma ISO 9126 que apresenta um exemplo, onde indica os
níveis de pontuação: Insuficiente, Regular, Bom e Excelente, sendo que o nível
Insuficiente é considerado como “Insatisfatório”, e os demais como “Satisfatório”.
Procurando materializar os principais resultados desta pesquisa, na Tabela 1, se intenciona
facilitar o entendimento dos futuros usuários (professores avaliadores):
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Tabela 1. Origem dos Itens do Checklist

Questões Técnicas
Item do Checklist

Dimensões

Respondentes

(Figura 3)
- As telas do software estão de acordo com a
documentação do usuário.

Descrição do
Software.

Professores A, D, J e M.

- O software oferece informações sobre a sua versão.

Descrição do
Software.

Professor D, E, A, B e M.

- Para cada ação do usuário o software oferece
feedback imediato ao usuário

Funcionalidade

Professores K, J, G, F e P.

- Permite instalação em mais de uma máquina.

Portabilidade

Professores J e R.

O software disponibiliza opções de idiomas

Funcionalidade

Professores B e C.

O software possui recursos multimídia (imagem/som).

Funcionalidade

Professores P e M.

Eficiência

Professores N, E e D.

O software oferece capacidade do produto de software
ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao
usuário (usabilidade).

Usabilidade

Professores E, A, J, K, R, e
D.

O software oferece possibilidades de ser transferido de
um ambiente para outro.

Portabilidade

Professores F, J, I, M, e L.

Dimensões

Respondente

O software apresenta processamento eficaz sem
travamento.

Questões Pedagógicas
Item do Checklist

(Figura 3)
- Desperta o interesse do aluno, sem perder de vista os
objetivos do software e do usuário.

Aspectos
Educacionais.

Professores H, J, K, R, e D.

- Possui vocabulário adequado apresentando texto de
qualidade.

Clareza na
Linguagem

Professores J, A e D.

- Atende a diferentes níveis de conhecimento.

Didática de
Ensino.

Professores P, S e T.

- Permite o aluno trabalhar em grupo.

Interação com
o aluno.

Professores A, J, K, R e D.

- Inclui facilidade dos usuários memorizarem
informações importantes para o seu uso.

Aprendizagem

Professores R, B, C, G e K.

- Permite identificação do ambiente educacional.

Aspectos
Educacionais

Professores N, J, K e R

- O software contribui para o atendimento de um
objeto educacional através da usabilidade.

Didática de
Ensino

Professores M, J, K, N e O

Interação com
o aluno

Professores D, P, E, R e S.

- Proporciona um ambiente interativo entre aluno e
software educacional.
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6. Conclusão
Embora historicamente os sistemas de informação possam ter sido desenvolvidos em
situações e necessidades específicas, a sua evolução tende para um modelo comum pela
satisfação de necessidades transversais aos diversos contextos pedagógicos e
organizacionais dentro e fora das instituições de ensino, rege a literatura de Pimenta e
Baptista (2004). Por um lado, aspectos como a independência e a autonomia na
aprendizagem, a sua personalização e o controle desse processo por parte de quem
aprende, desde sempre fundamentais no ensino não presencial, ganham agora uma nova
dimensão e relevância, quando a cultura participatória da Internet exige pedagogias, elas
também participatórias, em que os aprendentes sejam contribuintes ativos para a sua
experiência de aprendizagem. Por outro, a vivência em rede, assente na partilha, no diálogo
e na colaboração, requer contextos em que a aprendizagem tenha uma forte dimensão
social e a interação e a colaboração sejam incentivadas, relaciona a dualidade José Mota
(2009) em Teixeira (2012).
Ao finalizarmos o nosso estudo, ficou clara a satisfação dos professores em ajudálos a obter conhecimento sobre a qualidade dos softwares educacionais e normas de
qualidade. Aqueles se mostraram dispostos a utilizarem o checklist proposto nesta pesquisa
como forma de iniciar as avaliações dos softwares educacionais. Diante deste contexto,
este trabalho servirá como auxilio didático para que os professores possam entender como
avaliar a qualidade de um software educativo tendo como base as normas ISO/IEC 9126 e
12119, conhecimentos das características pedagógicas e técnicas quanto sua qualidade.
Também obtivemos, através da análise do discurso, uma amostra sustentada por ideias que
são influenciadas por fatores históricos e sociais para com um público específico do
interior do Estado de Pernambuco. Assim, se faz evidente que em um país de dimensões
continentais como o Brasil, existem realidades de percepções distintas vivenciadas. Sob o
prisma de um estudo descritivo e interpretativo, potencialidades, possibilidades e desafios
são destacados para os softwares educacionais, amplamente contributivos quando
absorvidos como recursos de apoio didático.
Em conclusão ao estudo, destacarmos a importância dos softwares educacionais
para o processo educativo, correlacionamos com as capacidades internas (cognitivas) do
aprendente, da percepção, memória, raciocínio crítico, lógico e comparativo a construção
de estruturas mentais para entender conceitos e princípios abordados em sala de aula.
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Resumo: A presente pesquisa apresenta uma proposta de organização parcial
dos dados abertos governamentais referentes à Prova Brasil, por meio de uma
modelagem ontológica. Após uma avaliação prévia da base de dados,
constatamos que a Prova Brasil não proporciona informações claras e
objetivas, que possam orientar professores e gestores escolares na
interpretação dos resultados dessa avaliação. A ontologia é uma alternativa de
representação que possibilita minimizar a problemática de uso e interpretação
dos dados. Sendo assim a mesma permitirá o auxilio, a classificação, a
representação, a recuperação e a difusão do conhecimento empregado na
avaliação do ensino fundamental brasileiro – a Prova Brasil.
Abstract: This research proposes a partial organization of open government
data Prova Brasil, through an ontological modeling. After a preliminary
evaluation of the database, we find that Prova Brasil does not provide clear
and objective information that can guide teachers and school administrators in
interpreting the results of this evaluation. Ontology is an alternative
representation that allows minimizing the use of problems and interpretation
of data. Thus the same will allow the aid, classification, representation,
retrieval and dissemination of knowledge used in the evaluation of the
Brazilian elementary school - Prova Brasil.

1 Introdução
Uma grande parcela da população brasileira não usufrui dos benefícios disponibilizados
pelas bases de dados abertos governamentais, uma vez que desconhecem ou necessitam
de conhecimento específico para o acesso e o uso. Dentro deste contexto, encontra-se a
ontologia como forma de representação, que pode proporcionar um aperfeiçoamento
destas bases, resultando em um consumo facilitado à população.
O governo brasileiro disponibiliza em seus portais web, os
dados
governamentais de forma regulamentada por legislação específica, conforme explicita a
Tabela 4. Todavia, ainda persistem problemas na publicação dos mesmos, visto que a
leitura destes dados não é de fácil interpretação ao cidadão, e ainda, grande parte dos
formatos não está acessível ao público.
A Prova Brasil é um dos casos de dados abertos com uso dificultado pelas
razões supracitadas. Em resultados preliminares desta pesquisa, constatou-se que esta
base de dados apresenta limitação de uso, uma vez que os dados estão dispostos em
planilhas eletrônicas sem nomenclatura adequada. Essas são compostas de diversas
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colunas, que dependem do relacionamento com as outras, ou até mesmo o uso de
relatórios específicos. Algumas dessas ultrapassam a capacidade de processamento dos
softwares de planilhas eletrônicas, impossibilitando assim, a abertura por completa da
mesma, resultando em exibições parciais. A partir das limitações acima, exige-se um
alto poder de processamento e uma interpretação adequada do que lá se encontra
disponibilizado, por quem vai em busca da informação (BITTENCOURT; ISOTANI,
2015).
Esta modalidade de avaliação do ensino público foi desenvolvida para realizar
diagnóstico em larga escala, com objetivo de mensurar a qualidade do ensino oferecido
pelo governo. Frente às informações coletadas, os dados deveriam proporcionar
subsídios para tomada de decisão, objetivando o aprimoramento da qualidade da
educação. Entretanto, vários desafios são encontrados no uso destes dados, dentre os
quais podemos citar a dificuldade do uso e da interpretação dos resultados publicados.
Atualmente os dados da Prova Brasil estão disponibilizados através de relatórios
em formato PDF, ou em microdados. Os relatórios não possibilitam nenhum tipo de
consulta específica relevantes para os professores e os gestores escolares, como por
exemplo, verificar o nível de desempenho dos alunos na prova de Língua Portuguesa ou
de Matemática da escola. Por sua vez, os microdados estão disponibilizados em formato
CSV (Comma-Separated Values), e seu conteúdo é pouco estruturado, de tamanho e
complexidade limitantes aos usuários. Em virtude disto, o cidadão necessita de
conhecimento específico e um alto poder de processamento computacional para acessar,
ler e interpretar estes dados. Consequentemente, o problema de interpretação poderá
prejudicar a tomada de decisões assertivas por professores e gestores educacionais.
Para que haja efetivação do uso dos dados armazenados nas bases
governamentais, é necessário que estas sejam estruturadas de tal forma que, qualquer
pessoa ou agente de software, possa ter acesso de forma facilitada. Sendo assim, a
ontologia surge como uma potencial forma de representação dos dados, capaz de
minimizar a problemática apresentada, com a expectativa de melhor disponibilização
destes dados. Contudo, para que a ontologia propicie esta representação, é necessário
um estudo minucioso da base de dados para a construção de uma modelagem que de
fato organize os dados tornando-os acessíveis aos perfis específicos interessados nos
dados da Prova Brasil.
Esta pesquisa encontra-se em andamento, tendo como objetivo um estudo de
caso de como a modelagem ontológica pode viabilizar uma melhor representação e
compreensão dos dados publicados pelo governo sobre a Prova Brasil para a
disseminação desse conhecimento. De forma que através destas discussões com a
comunidade científica, possa-se incrementar o trabalho.
O artigo encontra-se organizado em sete seções incluindo a introdução e
conclusão. A seção 2, 3 e 4 abordam respectivamente os referenciais teóricos sobre:
Ontologias, Dados abertos governamentais, e, o Estudo de caso: Prova Brasil. A seção 5
apresenta a Metodologia e a ferramenta para a construção da ontologia. Por fim, a seção
6 descreve as Considerações finais.
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2 Ontologias
O termo ontologia vem do termo grego “ontos” (ser) e “logos” (estudo) que é o ramo da
filosofia que estuda a existência, a natureza do ser enquanto ser, ou seja, a maneira de
compreender as identidades e o estado das coisas (HOFFE, 2008).
Para Ramalho (2006, p. 97) na computação as ontologias são definidas como:
“Um artefato tecnológico que descreve um modelo conceitual de um
determinado domínio em uma linguagem lógica e formal, a partir da
descrição dos aspectos semânticos de conteúdos informacionais,
possibilitando a realização de inferências automáticas por programas
computacionais.”

De acordo com Gruber (1993), as ontologias são desenvolvidas para facilitar o
compartilhamento e reuso de informações descrevendo conceitos, relações, restrições e
axiomas de um domínio usando uma organização por meio de taxionomia. Desta forma
a utilização de ontologias está se tornando comum nas áreas que necessitam de
integração de sistemas de modo a facilitar o compartilhamento e reutilização de
informação (GRUBER, 1993; GUARINO, 1998).
Para Guarino (1998), as ontologias podem ser classificadas em: Ontologias de
nível superior (Top-level Ontologies) – este tipo de ontologia descreve conceitos
iniciais muito genéricos, tais como espaço, tempo, e eventos, podendo ser especializado.
Ontologias de domínio (Domain Ontologies) - descrevem o vocabulário relativo e são
construídas através da especificação de conceitos de um domínio do conhecimento. Esse
tipo de ontologia é bem propício à gestão do conhecimento, devido a esta ontologia
corroborar com os seus processos de representação e recuperação das informações de
um dado domínio de conhecimento. Ontologias de tarefas (Task Ontologies) vocabulário relativo de termos a uma tarefa genérica ou atividade através da
especialização de conceitos e domínios. Ontologias de aplicação (Application
Ontologies) - são as ontologias mais específicas de tarefas de um domínio, desta forma
esta ontologia é uma especialização da ontologia de domínio.
É preciso compreender os elementos básicos de uma ontologia quanto à sua
construção, dentro de um domínio de conhecimento, que permite a derivação de
conhecimento novo a partir do conhecimento factual (GRUBER, 1993; GUARINO,
1998 e GUIZZARDI, 2005), conforme explicita a Tabela 1.
Tabela 1. Elementos básicos da ontologia

Elementos Descrição
Conceitos É o que e se pretende formalizar, sendo o conhecimento básico presente e
um determinado domínio, podendo ser mais bem descrito em um
vocabulário especializado.
Classes
As classes são organizadas em uma taxonomia.
Relações
Representam o tipo de interação entre os conceitos de um domínio, ou
seja, é a ligação entre os conceitos de um determinado domínio.
Axiomas
Os axiomas são usados para modelar sentenças sempre verdadeiras, sendo
classificadas como estruturadas e não estruturadas.
Instâncias As instâncias representam os elementos (dados) específicos de uma
ontologia. Estas instâncias são conceitos e relações que foram criadas.
Fonte: Os autores.

199

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Desta forma os autores Ramalho (2006), e Coelho (2013) e Bittencourt e Isotani
(2015), afirmam que as ontologias corroboram com a Web de dados e a Web Semântica
no tocante à codificação, disseminação e assimilação do conhecimento. Sendo assim, as
ontologias possuem diversas aplicações podendo ser usadas na Gestão do
Conhecimento, quanto à classificação, o armazenamento, a representação, a recuperação
e a difusão do conhecimento e consequentemente auxiliando na minimização de
ambiguidades e recuperação de informações (ALMEIDA E BARBOSA, 2009).
A Web Semântica proposta por Berners-Lee, corrobora para que estas bases
possam ser mais bem interpretadas por máquinas e ser humano. Esta facilidade só é
possibilitada devido à semântica empregada através dos metadados. A partir desta
semântica é possível que os computadores leiam e interpretem estas bases de dados,
resultando em um entendimento mais facilitado à sociedade (PICKLER, 2007;
LAUFER, 2015).
O uso de ontologias é facilitado por meio da Web Semântica, que trata da Web
de dados, uma vez que permite o compartilhamento da mesma estrutura de informações,
entre pessoas e agentes de software. Este compartilhamento permite que ambos
entendam a semântica contida nos vocabulários de domínios específicos. Este
vocabulário diminui as ambiguidades e propicia o intercâmbio de informações, através
das consultas às ontologias. Desta forma, as ontologias possibilitam a descrição formal
das relações existentes entre os objetos, em um formato que as máquinas possam
identificar a associação de uma ontologia a uma página web (BITTENCOURT;
ISOTANI, 2015).
Um exemplo muito utilizado de ontologias de domínios é a Ontologia de Vinho
(Wine ). Esta ontologia tem como principal objetivo fazer recomendações de vinhos em
restaurantes. Esta ontologia ainda permite o cruzamento entre base de dados com outras
ontologias, tais como a Ontologia de alimentos (food2). A partir deste link, é
possibilitado servir um bom vinho de acordo com a comida escolhida pelo cliente.
Desta forma pode-se compreender que ontologias podem ser reusadas
(BITTENCOURT; ISOTANI, 2015).
1

3

Dados abertos governamentais

De acordo com o manual de Dados Abertos Governamentais em W3C (2011, p.9)
“Dados abertos podem também ajudar as pessoas a tomar decisões melhores nas suas
vidas, ou permitir que sejam mais ativas na sociedade“. Além disso, muitos indivíduos e
organizações coletam diferentes tipos de dados ao executar suas tarefas. Estes dados são
gerados por meio de: acesso a sites; portais de notícias; redes sociais; redes de contatos
profissionais, como o Linkedin; acessos a sites de comércio eletrônico e portais de
emprego; atividades dos colaboradores, dos processos, das reuniões, dos treinamentos
entre outros (BITTENCOURT; ISOTANI, 2015).
Discorre também em W3C (2011, p.7) “Há muitas áreas de atuação para as quais
são importantes dados abertos, e também vários grupos de indivíduos e organizações
que podem se beneficiar dessa disponibilidade, inclusive o próprio governo”.

1
2

http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-guide-20031215/wine#
http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-guide-20031215/food#
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Conforme o Open Definition (http://opendefinition.org/) “dado aberto é um dado
que pode ser livremente utilizado, reutilizado e redistribuído por qualquer um”. Desta
forma, temos três princípios abaixo mencionados por Bittencourt e Isotani (2015), que
se relacionam respectivamente com as normas dos dados abertos, que são:
Disponibilidade e acesso: os dados devem estar de forma visível e os indivíduos devem
ter a possibilidade de realizar na íntegra o download dos dados sem custas ou apenas à
custa de reprodução. Reuso e redistribuição: os dados devem ser distribuídos sem
qualquer licença, devem permitir também que eles possam ser reutilizados,
redistribuídos, cruzados com outros conjuntos de dados. Participação universal: a
disponibilização dos dados deve permitir que todos os interessados possam fazer uso:
seja usar, reutilizar e redistribuir, não havendo discriminação ou restrições de uso
comerciais ou apenas educacionais, ou afins.
Foi de acordo com esta necessidade e de outras, que surgiu a Web Semântica,
proposto pelo também criador da Internet o Tim Berners-Lee. Desde então Web
Semântica apoia na representação destes dados, para que além de humanos, os
computadores acessem, e interpretem estas bases de dados pela internet.
Por meio dos recursos providos pela Web Semântica, tais como padrões RDF
(Resource Description Framework), RDF-S (Resource Description FrameworkSchema), e Ontologias, permitiram que fosse possível realizar o cruzamento de dados
entre base de dados distintas. Este cruzamento é realizado por meio dos links RDF,
gerando assim uma representação mais formal, surgindo o termo (Linked Data – Dados
Conectados) (BITTENCOURT; ISOTANI, 2015).
De acordo com Bittencourt e Isotani (2015), os dados abertos conectados
seguem algumas classificações de maturidade denominadas de “5 estrelas” conforme
Tabela 2, proposto por Tim Berners-Lee, no contexto da Web Semântica. Nesta
classificação quanto maior o número de estrelas os dados possuírem, mais conectado o
dado será, ou seja, mais facilmente encontrado e utilizado por outros agentes de
software.
Tabela 2. Esquema das 5 estrelas

Estrelas
1
2
3
4
5

Requisitos
Na Web com Licença Aberta
Requisito da Estrela 1 + Dados estruturados e Legíveis por máquina
Requisito da Estrela 1, 2 + Formatos não proprietários (CSV)
Requisito da Estrela 1, 2, 3 + Padrões RDF
Requisito da Estrela 1, 2, 3, 4 + RDF Conectado
Fonte: Adaptado de Bittencourt e Isotani, (2015)

Quando o dado é disponibilizado seguindo a terceira estrela, já possibilita a
leitura e processamento em sistemas não proprietários. Os dados podem ser
considerados dados abertos a partir da quarta estrela (BITTENCOURT; ISOTANI,
2015). Desta forma possibilita criar e executar consultas mais requintadas que buscam
diferentes bases de dados em comum, gerando resultados mais precisos e úteis à
comunidade ou para a organização.
Em conformidade com a definição de dados abertos, as organizações públicas
têm um papel importante nesse contexto, devido à grande quantidade e da centralidade
dos dados que são coletados. Como estes dados são públicos, consequentemente podem
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beneficiar um público maior, tendo como base a educação, a saúde, a segurança e a
política. Desta forma os dados governamentais podem propiciar aos cidadãos a
possibilidade de escolha de serviços mais qualificados e eficientes, melhorando a
qualidade de vida da sociedade.
Uma vez disponibilizados os dados governamentais à comunidade em geral, o
número de atendimentos aos cidadãos em determinados estabelecimentos, devem
diminuir, devido à facilidade de acesso às informações relevantes sobre o tema, por
meio da internet, ou postos disponíveis à comunidade. A partir desta disponibilização de
forma colaborativa, os órgãos públicos também podem melhor gerir suas rotinas
internas bem como os departamentos e colaboradores. De acordo com a Tabela 3 os
dados governamentais também são considerados abertos conectados se seguirem os
princípios abaixo (W3C, 2011, p.14).
Tabela 3: Princípios de dados abertos governamentais

Princípios
Completos:

Primários
Atuais

Acessíveis

Compreensíveis
por máquina
Não
discriminatórios
Não
proprietários
Livres de
licenças

Descrição
Todos os dados públicos devem ser disponibilizados. Dado público
é aquele que não está sujeito a restrições de privacidade, segurança
ou outros privilégios.
Os dados são apresentados como colhidos da fonte, com o maior
nível possível de granularidade, sem agregação ou modificação.
Os dados devem ser publicados o mais rápido possível para
preservar seu valor. Em geral, têm periodicidade: quanto mais
recentes e atuais, mais úteis para seus usuários.
Os dados devem ser disponibilizados para a maior quantidade
possível de pessoas, atendendo, assim, aos mais diferentes
propósitos.
Os dados devem estar estruturados de modo razoável, possibilitando
que sejam processados automaticamente em uma tabela em formato
estruturado, como CSV ou XML.
Os dados devem estar disponíveis para qualquer pessoa, sem
necessidade de cadastro ou qualquer outro procedimento que
impeça o acesso.
Nenhuma entidade ou organização deve ter controle exclusivo sobre
os dados disponibilizados.
Os dados não devem estar submetidos a copyrights, patentes,
marcas registradas ou regulações de segredo industrial.

Fonte: Adaptado de Dados Abertos Governamentais, (2011, p.14)

Conforme Bittencourt e Isotani (2015), o governo do brasileiro em parceria com
o governo americano e de outros países, estabeleceram que cada país elaborasse suas
leis e regras para promover a transparência dos dados governamentais. Um dos itens
desta lei é a criação de portais, para disponibilização dos dados gerados pelos governos
por meio de ações com os cidadãos.
O Governo Brasileiro criou o portal “dados.gov.br”, que disponibiliza os dados
abertos gerados pelos diferentes órgãos. Abaixo estão descritas a leis que reconhecem e
determina a necessidade de disponibilizar dados governamentais em formato aberto,
através de portais, constante na Tabela 4.
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Tabela 4: Leis que regularização o acesso às informações

Leis
Lei de Acesso à
Informação no.
12.527 em seu artigo
8o, de 18/11/2011
A Infraestrutura
Nacional de Dados
Abertos – INDA
(Instrução
Normativa nº 4, 13
de abril de 2012);
O Marco Civil da
Internet Lei
12.965/14 de
23/04/2014.

Descrição
“Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações
de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas. (BRASIL, 2011)”;
“A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) é um
conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e mecanismos
de controle necessários para atender às condições de
disseminação e compartilhamento de dados e informações
públicas no modelo de Dados Abertos, em conformidade com o
disposto na e-PING. (BRASIL, 2012)”.
“Art. 1o Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e
deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes
para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios em relação à matéria (BRASIL, 2014)”.
Fonte: Os autores

Percebe-se que o governo brasileiro está cumprindo com a sua obrigação,
disponibilizando o Acesso à Informação, ou seja, aplicam as três normas para dados
abertos (BITTENCOURT; ISOTANI, 2015). Porém, de acordo com as outras normas
estabelecidas, o acesso e o uso destas bases dificultam seres humanos e máquinas a
obterem informações. Ainda, não há um local específico para a disponibilização destas
bases de dados, sendo assim, cada órgão disponibiliza os seus dados em seu próprio
portal, dificultando o acesso, seja por profissionais da educação bem como pela
sociedade.

4

Estudo de caso: Prova Brasil

A Prova Brasil é uma avaliação que tem como finalidade realizar diagnóstico, com o
objetivo de verificar a qualidade do ensino oferecido pelo governo brasileiro, elaborada
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Mediante as informações coletadas por meio desta avaliação, deveria ser possível
proporcionar base para tomadas de decisões gestores, quanto ao aprimoramento da
qualidade da educação no país. No entanto, vários são os desafios encontrados no uso
dos dados da Prova Brasil.
Estes dados são disponibilizados pelo Inep desde 2007 com frequência a cada
dois anos, sendo que o mais recente é o de 2011. Porém, o resultado da última aplicação
da prova realizada em 2013, até o presente momento, não foi publicado. Os dados desta
avaliação podem ser acessados e utilizados por todo indivíduo com acesso ao portal do
Inep3. Destaca-se que, para os gestores educacionais, esses dados atualizados são de
grande importância para a gestão do ensino.
Os resultados da Prova Brasil são de grande relevância, pois somados ao
resultado da Prova do Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica),
ambas desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
3

Link para o portal do INEP: http://portal.inep.gov.br/
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Anísio Teixeira (INEP/MEC) fornecem dados para diagnóstico. As médias de
desempenho dos alunos, nestas duas avaliações subsidiam o cálculo do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para este cálculo também são levados
em consideração os questionários sócios econômicos respondidos por alunos,
professores e gestores educacionais.

5

Metodologia e ferramenta para a construção da ontologia

A metodologia da pesquisa se baseia em uma abordagem prática, uma vez que será
proposta uma modelagem ontológica. Sobre os procedimentos de pesquisa, são
abordadas as seguintes direções:
Na primeira fase da pesquisa, foram analisados os microdados das bases de
dados da Prova Brasil dos anos de 2007, 2009 e 2011, sendo escolhida a base de 2011,
por ser à base de dados mais atual disponível até o momento da pesquisa. Após a
escolha da base de dados, foi realizado um estudo minucioso sobre seus dados, sendo
realizado o cruzamento de informações pertinentes entre as mesmas. Este cruzamento
foi importante para levantar questionamentos sobre quais dados podem contribuir com a
uma nova representação.
Como exemplo desse cruzamento, podemos identificar qual o nível de
desempenho geral dos alunos de uma escola na prova de Língua Portuguesa ou
Matemática. Para essa consulta, é necessário ter o número do INEP da escola, sendo
este a chave para identificar quais as médias da escola. Outro exemplo de cruzamento
com essa base é verificar o nível de desempenho da escola perante a rede de ensino do
município. Para isso, é necessário saber qual o tipo de rede de ensino, e a localização da
escola, a partir destas informações é possível verificar a média, com um erro de desvio
de padrão. Em ambas as pesquisas, são indispensáveis abrir os relatórios de escala de
desempenho para averiguar o nível alcançado nas provas.
A partir do cruzamento realizado, foi elaborado um questionário composto por
16 questões, que tem por objetivo verificar os desafios enfrentados pelos gestores e
profissionais da educação, quanto a utilizar uma informação nestas bases. Neste
questionário, foram propostos aos gestores e profissionais da educação, questões com a
utilização da Base de Dados da Prova Brasil de 2011. Para auxiliá-los, foi elaborado o
documento “Consulta Orientada”, que proporcionará um passo a passo caso necessário
para responder o questionário.
Na segunda e atual fase da pesquisa, o questionário será aplicado nas escolas e
colégios das cidades do estado do Paraná, todas do ensino público sendo elas: Maringá,
Sarandi e Paiçandu devido a dissertação de mestrado estar contido no contexto desta
região. Na cidade de Maringá, a pesquisa será realizada na Escola Municipal Octávio
Periotto. Na cidade de Sarandi, a pesquisa será realizada no Colégio Estadual Antônio
Francisco Lisboa. E na cidade de Paiçandu, a pesquisa será realizada no Colégio
Municipal Vereador Antônio Linares. A aplicação do questionário impresso ocorrerá
em “in locu” com a participação de um dos pesquisadores com o auxílio de
computadores para manuseio da base de dados, e do documento de “Consulta
Orientada”.
O resultado deste questionário possibilitará a execução da terceira fase da
pesquisa que abrange a reorganização das informações relevantes identificadas pelas
respostas. A partir desta reorganização pode-se assim, desenvolver uma solução que
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auxilie os gestores de instituições de ensino na tomada de decisões preventivas e
corretivas com base nos resultados da Prova Brasil, em nível escolar, municipal e
estadual.
Na terceira fase da pesquisa, os dados serão tabulados em software de planilha
eletrônica. Após a tabulação será realizada análise dos dados coletados, que fornecerá os
dados mais relevantes para os gestores e profissionais da educação. Ainda nesta fase, a
partir da análise será realizada a modelagem conceitual e lógica, através da base de
dados. Esta modelagem conceitual consiste em uma atividade importante no projeto,
pois é a partir dela que obterá uma melhor estruturação dos conceitos abstraídos de um
domínio do mundo real.
Na quarta fase da pesquisa, teremos a modelagem ontológica que possibilitará a
construção da ontologia. Para a construção da ontologia, será necessário realizar uma
modelagem ontológica a partir da modelagem conceitual. Ainda nesta fase, será
realizada uma pesquisa prévia sobre possíveis ontologias que possam ser reutilizadas.
Caso exista ontologia que permita a reutilização, a mesma será readequada para a
demanda da base de dados, caso não tenha ontologias que possam ser reaproveitadas,
será realizada a construção da ontologia utilizando a ferramenta Protégé, com a
utilização da linguagem OWL.
Na quinta fase da pesquisa será aplicado o modelo ontológico proposto na base
de dados da Prova Brasil, que tem por objetivo, realizar a validação da modelagem
ontológica construída. Para realizar a validação da ontologia criada, será realizada uma
nova pesquisa com o uso do mesmo questionário, sendo aplicado nos mesmos colégios.
Na sexta fase será realizada a análise final da pesquisa, com a avaliação da
ontologia, a partir do questionário aplicado e tabulado na quinta fase da pesquisa. Esta
validação tem por objetivo averiguar se houve uma melhora no uso e interpretação dos
dados facilitando o consumo dos dados.

6

Considerações finais

Esta pesquisa refere-se a uma parte da investigação da dissertação de mestrado. A
presente pesquisa encontra-se na segunda fase do projeto, que é a coleta de informações
com os gestores e profissionais da educação de Maringá e região.
Deste modo, a principal contribuição deste projeto é propor uma melhor
visualização dos dados da Prova Brasil e que os mesmos estejam mais fáceis de
compreender e manipular. Sendo assim, a ontologia poderá apresentar precisão e
agilidade para alcance das informações necessárias quanto à tomada de decisões dos
gestores e profissionais da educação, e consequentemente, auxiliará, mesmo que
indiretamente, na melhoria do sistema educacional local, com possibilidades de
aplicação em outras regiões.
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Abstract. This paper describes an experimental academic extension activity
realized in the digital fabrication laboratory - POALab - at the Federal
Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Sul, Porto
Alegre. The experiment's goal was to verify the use of the formal operational
thought in the projects development inside a makerspace. To achieve the
experiment data, the François Longeot's Collective Operations tests, learning
portfolio and clinical method were used. As result, it was demonstrated the
importance of the formal thought in the overcome of the presented challenges
in the activity, and also the importance of the professors' participation and
orientation in the making and understanding process
Resumo. Este artigo relata um experimento realizado na forma de extensão
acadêmica (oficinas), nas dependências do POALab do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre.
Este experimento teve por objetivo verificar o uso do pensamento formal no
desenvolvimento de projetos em um makerspace. Para coleta de dados foram
utilizados os Testes Operatórios Coletivos de Françoise Longeot, Portfólios
de Aprendizagem e Método Clínico. Como resultados, pode-se constatar a
importância do raciocínio formal na superação dos desafios apresentados
pela atividade, e do professor atuando como orientador no processo de fazer e
compreender.

1. Introdução
Estudos, como os realizados por Ure (1982), Cantelli, et. al. (s.d), Szymanski (2011), e
Sousa, et. al. (2013), mostram que nem todo jovem na faixa etária dos 15 anos,
conseguem evoluir do estágio operatório concreto, para o operatório formal. Isso ocorre
por motivos diversos e acarreta em uma série de prejuízos para estes jovens,
principalmente em relação à resolução de problemas que exigem pensamento lógico-
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matemático. Esta questão do atraso no desenvolvimento cognitivo dos jovens serviu de
motivação para a realização da Oficina de Criatividade, nas dependências do POALab
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, câmpus
Porto Alegre. O POALab é um laboratório de fabricação digital, pertencente a rede
mundial de FabLabs, que tem por objetivo servir como espaço interdisciplinar de
aprendizagem, voltado ao design, à invenção e à inovação. Os objetivos da realização
desta oficina eram: capacitar os participantes no uso dos equipamentos de fabricação
digital, proporcionar uma oportunidade de exercitar e desenvolver a criatividade e,
principalmente, verificar o uso do pensamento formal no desenvolvimento de projetos
em makerspaces.
Os FabLabs são makerspaces, criados pelo MIT (Massachusetts Institute of
Technology) com o objetivo de servir como espaços de empoderamento, ou seja,
espaços onde as pessoas pudessem se tornar protagonistas tecnológicos. Nesses espaços
é possível encontrar “um conjunto de máquinas por comando numérico de nível
profissional, porém de baixo custo, seguindo um padrão tipológico. São exemplos: uma
máquina de corte a laser capaz de produzir estruturas 2D e 3D, uma máquina de corte de
vinil que fabrica antenas e circuitos flexíveis, uma fresadora de alta resolução para
fabricar circuitos impressos e moldes, uma outra maior para criar peças grandes. Há
também componentes eletrônicos múltiplos, bem como ferramentas de programação
associadas a microcontroladores abertos, de baixo custo e eficientes. Estes dispositivos
são controlados por meio de um software comum de concepção e fabricação assistida
por computador. Os outros sistemas mais avançados, tais como as impressoras 3D,
podem igualmente equipar certos Fab Labs.” (EYCHENNE; NEVES, 2013)
Essa variedade de ferramentas viabiliza o desenvolvimento de diversos tipos de
projetos de fabricação pessoal (automação, robótica, artesanato, design de móveis, etc).
Esses projetos oportunizam situações de aprendizagem baseadas na experimentação e
na prototipação. Segundo Brown, a prototipagem envolve a transição do físico para o
abstrato e de volta para o físico, "é um dos processos mais fundamentais por meio dos
quais exploramos o universo, liberamos nossa imaginação e abrimos a mente para novas
possibilidades" (BROWN, 2010, p.83). Uma ideia, as vezes, requer sucessivas
prototipações, até que o produto desejado chegue a sua forma (e funcionalidade) final.
Esse processo de idealizar-prototipar-testar-incrementar acaba gerando situações de
desequilíbrio como aquelas identificadas por Jean Piaget e que são, na visão do
pesquisador, as responsáveis pela construção do conhecimento. Os desequilíbrios
“obrigam um sujeito a ultrapassar o seu estado atual e procurar seja o que for em
direções novas [...] Os desequilíbrios constituem o motor da investigação, porque sem
eles, o conhecimento manter-se-ia estático” (PIAGET, 1977, p. 23)
Trabalhos como de Blikstein (2013), Litts (2015) e Neves e Ragusa (2014), entre
outros, mostram o potencial do uso de makerspaces em atividades voltadas à educação.
Dessa forma justificamos a escolha do POALab como cenário para a realização do
experimento descrito na seção 3 deste artigo. Antes, porém, apresentamos a teoria de
Jean Piaget sobre o pensamento formal. A seção 4 apresenta as conclusões e indicadores
de trabalhos futuros.
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2. Pensamento Formal
Jean Piaget elaborou a teoria dos estádios de desenvolvimento da inteligência humana.
Segundo o pesquisador, o desenvolvimento pode ser dividido em quatro períodos:
sensório-motor; pré-operatório; operatório concreto e operatório formal. Cada estádio é
integrativo dos estádios anteriores, ou seja, se o sujeito está situado no operatório
concreto, significa que é capaz de fazer uso dos mecanismos desenvolvidos no estádio
sensório-motor, no pré-operatório e no operatório concreto.
Só que a forma como o sujeito utilizará instrumentos intelectuais de
estádios anteriores é diferente da forma como a utiliza o sujeito que
ainda se encontra em um ou em outro desses estádios anteriores.
Trata-se de uma forma profundamente transformada porque, assim
que se passa para um novo estádio, sintetiza-se o que era próprio do
estádio anterior com as aquisições próprias do estádio atual
(BECKER, 2012, p.158)

A passagem de um estádio para o outro não é condicionada à idade, mas sim ao
desenvolvimento de mecanismos cognitivos que permitem aos sujeitos evoluir “na
direção do equilíbrio das ações e das operações mentais.”(MONTANGERO;
MAURICE-NAVILLE, 1998, p.174). Esta evolução culmina no desenvolvimento do
pensamento formal, caracterizado pelo raciocínio hipotético-dedutivo, cujas operações
lógicas se formam a partir dos agrupamentos no estádio operatório-concreto.
O pensamento concreto desenvolve-se por volta dos 7 anos de idade, quando a
criança produz os mecanismos cognitivos necessários para a realização de operações de
classificação, serialização e sequenciação necessárias para separar objetos em categorias
de acordo com características percebidas por meio de semelhanças ou diferenças,
colocar em ordem um conjunto de objetos, considerando a ordem linear de grandeza
desses elementos, e fazer suceder, a cada elemento, um outro. Além disso, no estádio
operatório-concreto é possível observar a capacidade dos sujeitos em desenvolver
raciocínios que envolvam agrupamento em classes, operações de transitividade, seriação
de diversas classes, operações constitutivas do número, relações de ordem temporal e de
ordem espacial. Entretanto, estas operações ainda não podem ser consideradas formais,
estando sempre ligadas à ação, podendo ser compreendidas pelas “palavras que
acompanham, mas de nenhum modo implicam na possibilidade de construir um
discurso lógico, independente da ação” (PIAGET, 1972, p.188). É no nível operatório
formal que o sujeito começa a raciocinar lógica e sistematicamente.
O estádio operatório-formal é característico do período da adolescência,
iniciando por volta dos 12 anos, extendendo-se até os 14 ou 15 anos de idade. Piaget
(1972) afirma que, em princípio, todo indivíduo normal é capaz de atingir o estádio
operatório-formal, desde que o meio em que ela se encontre e as experiências
proporcionadas por este ofereçam a estimulação necessária. Segundo o pesquisador, se
as atividades propostas e a estimulação forem pobres, o desenvolvimento será lento.
Quando chegar ao estágio formal, podemos afirmar que o seu
desenvolvimento será extremamente lento (por exemplo, entre os 15 e
os 20 anos e não entre os 11 e os 15 anos); ou ainda, por causa das
condições extremamente desfavoráveis, este tipo de pensamento
nunca irá se formar ou apenas se desenvolverá naqueles indivíduos
que mudem de ambiente enquanto o desenvolvimento ainda é
possível”. (tradução nossa) (PIAGET, 1972, p.161).
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Para Piaget a principal característica do estádio formal é a capacidade dos
sujeitos separarem o conteúdo da forma e o raciocínio hipotético-dedutivo. Além disso,
são indicadores do uso do pensamento formal: análise combinatória, operações
envolvendo proporções, operações envolvendo compensações multiplicativas, a
coordenação de dois sistemas de referência, a noção de equilíbrio mecânico, a noção de
probabilidade e a noção de correlação (PIAGET; INHELDER, 1976).
2.1 Testes Operatórios Coletivos
Para fins de diagnóstico, buscando identificar os níveis de desenvolvimento cognitivo
dos sujeitos, é possível utilizar os Testes Operatórios Coletivos (CHADWICK;
ORELLANA, s.d) desenvolvidos por Françoise Longeot a partir da teoria de Piaget. O
objetivo destes testes é determinar se o sujeito encontra-se no estádio operatório
concreto ou operatório formal.
Conhecendo as provas que Piaget realizava para determinar os estádios de
desenvolvimento, Longeot elaborou questões em que o enunciado trazia na sua
elaboração o mesmo tipo de pergunta utilizado nas entrevistas do método clínico de
Piaget. Por exemplo, em Piaget (1967, p.12) é apresentada a questão “Edite é, ao
mesmo tempo, mais clara que Suzana e mais escura que Lili. Qual é a mais escura das
três?”. No teste de Longeot encontramos algo semelhante, como no exemplo da figura
1:
SEGUNDO RACIOCÍNIO:
● Armando é mais ágil do que Bernardo.
● Bernardo é mais ágil do que Daniel.
CONCLUSÕES:
a) Das três crianças, Bernardo é o mais ágil.
b) Das três crianças, Armando é o mais ágil.
c) Nada se pode afirmar

Figura 1 - Exemplo de questão presente nos testes de Longeot

Os Testes Operatórios Coletivos são: TOFLP (Teste das Operações Formais em
Relação a Lógica Proposicional), que inclui atividades relacionadas com raciocínios do
nível operatório concreto e problemas de nível operatório formal; TOFC (Teste das
Operações Formais em Relação às Operações Combinatórias), que inclui dois
problemas de nível operatório concreto, três problemas de nível operatório formal e um
problema com a primeira e a segunda parte do nível formal; TOFP (Teste das Operações
Formais em Relação às Operações Envolvendo Probabilidades), que possui quatro
problemas de nível operatório concreto, dois de nível operatório intermediário entre o
operatório concreto e o operatório formal, e quatro questões de nível operatório formal.

3. Descrição do Experimento
Este experimento teve por objetivo verificar o uso do pensamento formal no
desenvolvimento de projetos em um makerspace. As atividades foram realizadas na
forma de extensão acadêmica (Oficinas), nas dependências do POALab, no período de
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17/05/2016 a 14/06/2016. Foram realizados 5 encontros, de 4 horas cada, nos quais os
participantes tomaram conhecimento sobre a cultura maker e os FabLabs, foram
capacitados para o uso dos equipamentos de fabricação digital (impressora 3D, plotter
de recorte e cortadora laser) e puderam desenvolver seus projetos.
3.1 Perfil dos Participantes
Por ocasião das inscrições, foi solicitado aos participantes que respondessem a um breve
questionário a respeito dos seus conhecimentos sobre tecnologia. As questões eram as
seguintes:










Qual o seu curso? Caso já formado, qual a sua área de atuação profissional?
Sabe como publicar conteúdo na web? Ou seja, sabe criar página HTML, ou
blog?
Sabe como pesquisar na web?
Qual o mecanismo de pesquisa que você costuma utilizar?
Além da pesquisa comum, sabe fazer pesquisa avançada usando os operadores
lógicos?
Já utilizou alguma ferramenta para gerenciamento de projeto? Qual?
Faz parte de alguma rede social? qual ou quais?
Sabe programar? Usando qual linguagem?
Tem experiência com eletrônica? Ou Mecânica?

Para identificar o nível de desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, foram
realizados testes de desenvolvimento cognitivo, utilizando, para tanto, os Testes
Operatórios Coletivos de Longeot. A tabela 1 apresenta os resultados desses testes.
Tabela 1 – Resultados dos Testes Operatórios Coletivos

Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sexo
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M

Idade
28
20
27
19
19
19
36
28
52
58
18
29
29
22
30

TOFP
Formal
Pré-formal
Formal
Formal
Formal
Formal
Formal
Formal
Formal
Pré-formal
Formal
Formal
Formal
Formal
Formal

TOFC
Formal
Formal
Formal
Formal
Formal
Formal
Formal
Formal
Concreto
Formal
Formal
Formal
Formal
Concreto
Formal

TOFLP
Formal
Concreto
Formal
Concreto
Formal
Formal
Concreto
Formal
Formal
Formal
Formal
Concreto
Formal
Formal
Formal

Curso
Redes de computadores
Sistemas para Internet
Redes de computadores
Design
Design
Sistemas para Internet
Sistemas para Internet
Sistemas para Internet
Panificação e Confeitaria
Sistemas para Internet
Transações Imobiliárias
Processos Gerenciais
Gestão Ambiental
Gestão Ambiental
Sistemas para Internet

Os dados obtidos com os Testes Operatórios Coletivos e com o questionário,
demonstraram um grupo heterogêneo (em relação as áreas de formação), com sujeitos
situados, na sua maioria, no estádio operatório formal. A partir dessas informações, os
grupos foram previamente estruturados de modo que fossem multidisciplinares e que o
conjunto dos conhecimentos prévios fosse equilibrado entre eles. Assim os 15 inscritos
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foram divididos em grupos. Entretanto, houveram desistências após o primeiro encontro
e 12 participaram efetivamente das atividades propostas, constituindo 3 grupos, com 3 a
5 integrantes cada:


Grupo 1: formado pelos sujeitos 2, 3, 5 e 8. O inventário de conhecimentos
prévios do grupo indicou que todos sabiam como produzir conteúdo para web,
apenas uma pessoa não tinha conhecimento sobre programação de
computadores, todos participavam de redes sociais e todos sabiam utilizar as
ferramentas de pesquisa na web. Nenhum dos participantes tinha conhecimento
em eletrônica, mecânica e ferramentas de gerenciamento de projetos.



Grupo 2: formado pelos sujeitos 1, 4 e 14. O inventário de conhecimentos
prévios do grupo indicou que todos sabiam como produzir conteúdo para web,
apenas uma pessoa tinha conhecimento sobre programação de computadores e
sobre o uso de ferramentas para gerenciamento de projetos, todos participavam
de redes sociais e todos sabiam utilizar as ferramentas de pesquisa na web. Um
dos participantes tinha conhecimento de eletrônica básica.



Grupo 3: formado pelos sujeitos 9, 10, 12, 13 e 15. O inventário de
conhecimentos prévios do grupo indicou que apenas um dos participantes não
sabia como produzir conteúdo para web e não tinha conhecimento sobre
programação de computadores; dois não participavam de redes sociais e outros
dois tinham conhecimento de eletrônica básica. Todos sabiam utilizar as
ferramentas de pesquisa na web.

3.2 Metodologia
Considerando que as ferramentas de fabricação digital disponíveis para o uso dos
grupos eram plotter de recorte, cortadora laser e impressora 3D, a atividade proposta foi
pensada de modo que pudesse explorar o uso de todos esses equipamentos. Assim, foi
dada a tarefa de criação de uma luminária.
Foi solicitado, também, que os participantes, ao final de cada encontro, fizessem
registros sobre a atividade através de alguma ferramenta digital de produção de
conteúdo. Os participantes optaram por utilizar o sistema de compartilhamento de textos
do Google. Cada registro deveria apresentar: data do registro; evidências da produção
naquele dia; questões pendentes que foram dadas como solucionadas naquele dia (quais
e como foram solucionadas); dúvidas que surgiram naquele dia; reflexões sobre como e
o que cada um aprendeu entre um encontro e outro; indicações de evolução no projeto.
Sobre os registros, utilizando o recurso de comentários do Goodle Docs, eram feitos
questionamentos, numa tentativa de aplicar o Método Clínico de Jean Piaget.
3.3 Resultados
Como resultado o grupo 1 produziu uma luminária para notebook (figura 2), o grupo 2
produziu uma luminária decorativa em forma de globo (figura 3) e o grupo 3 decidiu
pela criação de uma luminária didática. É interessante destacar como os conhecimentos
prévios de cada grupo influenciou nos resultados: o grupo 1, que tinha participantes que
poderiam ser considerados “conectados”, decidiram por criar uma luminária para
notebook para poderem utilizar o equipamento a noite, sem a necessidade de iluminação
ambiente; o grupo 2, que tinha um aluno com experiência em gerenciamento de projetos
foi o único grupo que teve um processo de desenvolvimento da luminária constante,
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sempre apresentando resultados ao final de cada encontro; o grupo 3, em que dois dos
seus componentes tinham conhecimento de eletrônica básica, foi o que decidiu pela
criação de uma luminária com eletrônica embutida a fim de possibilitar experimentos de
combinação de cores.

Figura 2 – Luminária para
notebook

Figura 3 – Luminária decorativa

A luminária do grupo 3 não ficou pronta no tempo estabelecido por falta de
organização do grupo e, principalmente, pelo fato de que a peça idealizada exigia
conhecimentos sobre o uso de Arduíno. Como este equipamento não fazia parte do
escopo da Oficina, os participantes tiveram que buscar este conhecimento por conta
própria. A dificuldade dos sujeitos em projetar o controle sobre as cores usando o
Arduíno (o que demanda não apenas conhecimentos de eletrônica, mas também de
programação), demonstrou que os mesmos ainda não possuíam os esquemas operatórios
necessários para desenvolver a atividade, sendo necessário mais tempo para o
aprendizado sobre Arduíno, seus componentes e sua forma de programação.
A produção dos grupos e os registros individuais dos participantes demonstram a
variedade de desafios que precisaram ser superados ao longo das 5 semanas de
atividades. As transcrições abaixo apresentadas, exemplificam os tipos de problemas
enfrentados:
V - “Pensamos em uma caixa para colocar a luminária dentro, mas não nos saímos
muito bem, procuramos desenhos no Google, tentamos fazer no inkscape mas não
conseguimos, pois como é uma ferramenta nova temos que nos acostumar a usá-la”
R - “Acabamos tendo alguns problemas na hora de criar o arquivo em um site
chamado Maker Case, o que ocasionou problemas no corte final, pois os
“dentinhos” não ficavam do jeito que queríamos.”
V - “Quando F chegou com a fita (de LEDS), ele tentou soldar os resistores na fita,
mas não dava certo, ele ficou muito tempo tentando e não conseguia, até que teve a
ideia de usar a fonte de energia para ver se os leds estavam ligando mesmo sem os
resistores, a parte que ele tinha pego para teste não funcionou, mas a parte que
usaríamos para colocar dentro da luminária funcionou.”

213

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Indícios do uso do pensamento formal puderam ser observados através dos
registros individuais. A elaboração de hipóteses, principal característica do pensamento
formal, pode ser encontrada na transcrição a seguir:
L - “... a ideia até o presente momento é a elaboração de uma forma esférica
composta por oito astes verticais e dois eixos, talvez três, horizontais em formato de
circulo para fixação. Tal número de astes foi definido pelo grupo por considerar
que poderia proporcionar uma boa disposição entre os espaços vazios”

Outra característica do pensamento formal, a realização de operações
envolvendo proporções pode ser observada na transcrição a seguir:
V - “Começamos a falar das outras peças, os encaixes, antes elas mediam 3
centímetros de altura e 2 de comprimento, mas eu pensei que se fosse esse tamanho
precisaríamos de muitas peças, falei para o grupo que seria melhor fazermos peças
de 6 centímetros de altura e 4 de comprimento”

O pensamento formal também pôde ser observado através das produções, com
níveis de abstração cada vez mais elevados. Por exemplo, o projeto da luminária
começava com um simples desenho a mão livre, depois passava para um modelo
bidimensional das faces do objeto (figura 4), culminando com o modelo em 3D da peça
(figura 5).
Figura 4 –
Visão em 2D da

luminária para
notebook.

Figura 5 – Visão em 3D da luminária para notebook.
Observe-se o estudo de alternativas de design.

Em relação à construção do conhecimento, ficou claro como os problemas
enfrentados e as situações de desafio foram importantes neste processo. A transcrição
abaixo mostra como o participante, a partir de um problema na impressão de um peça
em 3D, aprendeu sobre a influência da temperatura no resultado final do produto.
V: Começamos tentando fazer 3 peças(uma esfera, um cilindro pequeno e a peça
que pegamos no site) mas não deu certo na primeira tentativa
K: Porquê não deu certo ?
V: Acho que foi por causa que a impressora não estava quente o suficiente
K: Qual a temperatura que vocês usaram e qual deveria ser a temperatura para ter
dado certo ?
V: Usamos 250°C
K: Qual deveria ser a temperatura para ter dado certo ?
V: A temperatura estava correta, mas como é muito frio acabou não dando certo.
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Esta última resposta mostra que o sujeito aprendeu que a temperatura externa
(do ambiente) também influencia no processo de impressão. Nesta transcrição e nas
demais anteriormente apresentadas, nota-se a dificuldade dos sujeitos com o uso da
linguagem. As correções necessárias não foram apontadas pelo pesquisador, pois o foco
da análise estava no conteúdo e não na forma.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
Deste experimento elaboramos algumas conclusões: os problemas apresentados devem
ter uma complexidade compatível com as estruturas cognitivas dos sujeitos. A solução
dos problemas exige que os sujeitos realizem abstrações. Entretanto, os sujeitos só
conseguem abstrair aquilo que seus esquemas de assimilação permitem. Logo, um
problema que demande esquemas que o sujeito ainda não possui, não conseguirá ser
resolvido, causando, consequentemente, frustração e perda de interesse pela atividade.
O fator motivação mostrou ser um componente importante para o sucesso da
atividade. Mesmo estando todos os participantes da Oficina muito interessados na
capacitação para uso dos equipamentos de fabricação digital, a proposta de criação de
uma luminária não foi recebida da mesma forma por todos. Alguns sujeitos se
emprenharam menos na construção da luminária por estarem mais interessados em
utilizar os equipamentos para o desenvolvimento de projetos pessoais. Isso nos leva a
repensar a estratégia adotada e, nas edições futuras da oficina, orientar os participantes
na elaboração de projetos próprios.
Também fomos levados a repensar a carga horária dedicada as atividades da
Oficina. As 20 horas inicialmente planejadas não se mostraram suficientes para a
elaboração de um produto melhor acabado, nem para o desenvolvimento de um
processo de reflexão mais aprofundado sobre os processos e conhecimentos adquiridos
pelos participantes. Alguns registros mostraram-se superficiais e exigiriam mais tempo,
do sujeito e do pesquisador, para um aprofundamento a partir do uso do Método
Clínico.
Por fim, concluímos ser necessária a utilização de uma técnica de análise de
dados mais abrangente, não se restringindo apenas aos registros textuais. Dessa forma,
pretende-se utiliza o métodos de análise microgenética (INHELDER, 1996) nas
próximas edições da Oficina. Através deste método espera-se, além de verificar a
utilização do pensamento formal, entender como este é desenvolvido ao longo do
processo de desenvolvimento de projetos.
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Abstract. One of the current challenges is to develop computational
technologies that are able to respond properly to the teaching and learning
methods. For this to occur, it is essential that virtual environments provide
adequate content, and are dynamic and adaptable to the needs and interests of
students. This papper proposes a probabilistic approach, combines the model
proposed by Felder and Silverman (FSLSM) to learning styles, with
probabilistic inference techniques of Hidden Markov Models (HMM), using
the Viterbi algorithm to perform the preference of the inference process of the
student for a particular learning style.
Resumo. Um dos desafios atuais é desenvolver tecnologias computacionais
que sejam capazes de atender corretamente aos métodos de ensino e
aprendizagem. Para que isso ocorra, é fundamental que os ambientes virtuais
forneçam conteúdo adequado, além de serem dinâmicos e adaptáveis às
necessidades e interesses dos estudantes. Este trabalho tem como objetivo,
apresentar uma abordagem probabilística, que combina o modelo proposto
por Felder e Silverman (FSLSM) para estilos de aprendizagem, com as
técnicas de inferência probabilística dos Modelos Ocultos de Markov (HMM),
utilizando o algoritmo de Viterbi para realizar o processo de inferência da
preferência do aluno por um determinado estilo de aprendizagem.

1. Introdução
Com os constantes avanços tecnológicos aplicados ao processo de ensino e
aprendizagem, cresce a demanda por plataformas de apoio às atividades acadêmicas que
sejam dinâmicas, e se adequem às necessidades e particularidades individuais de cada
estudante (SILVA, 2006).
Uma das principais dificuldades no desenvolvimento destas tecnologias, segundo
Lopes (2009), é a criação de regras computacionais eficientes e capazes de inferir os
estilos de aprendizagem a partir das ações individuais de cada estudante, durante a sua
interação com o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Na busca por ambientes mais atraentes e adaptáveis aos estilos de aprendizagem
dos estudantes, diversas pesquisas vêm sendo realizadas, utilizando desde aplicação de
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questionários psicométricos às técnicas de inteligência artificial. Várias dessas pesquisas
esbarram as vezes, em modelos estáticos, limitados à avaliação prévia de conjunto de
dados e não sendo capazes de atualização e adaptação após o início das seções de
aprendizagem (DORÇA, 2012).
Nas definições de Rabiner (1989), um HMM consiste em um processo
duplamente estocástico, onde um processo oculto e não observável recebe símbolos
sequenciais de um outro processo que observa e monitora o comportamento do ambiente
ao qual foi inserido.
Al-Azawei et al. (2014), descreve que dentre as diversas técnicas utilizadas para
o proposito, o uso de modelos ocultos de Markov (HMM - Hidden Markov Models),
vem ganhando espaço nas recentes pesquisas. Esta técnica de aprendizado de máquina,
que utiliza em sua estrutura modelos probabilísticos no processo de inferência, é
frequentemente utilizada em pesquisas relacionadas à biotecnologia, reconhecimento de
voz, previsões meteorológicas, entre outras aplicações.
O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma abordagem computacional,
que seja capaz de identificar as características individuais e cognitivas de aprendizagem
do estudante, e realizar a inferência do estilo de aprendizagem probabilístico, utilizando a
estrutura de estilos de aprendizagem proposta no FSLSM, combinados com modelos
ocultos de Markov, que por sua vez utilizam o Algoritmo de Viterbi para o processo de
inferência probabilística.
Este artigo apresenta em sua segunda seção, os principais autores e respectivos
conceitos que balizam a estruturação do trabalho, a terceira seção descreve os principais
trabalhos relacionados ao processo de detecção e correção automática de estilos de
aprendizagem, a quarta seção apresenta a estrutura da abordagem proposta, a quinta
seção apresenta os experimentos e resultados obtidos, finalmente na sexta seção são
apresentadas as considerações finais e a proposta de trabalhos futuros.

2. Referencial Teórico
Nesta seção, são apresentados conceitos fundamentais sobre o modelo de estilos de
aprendizagem FSLSM e os Modelos Ocultos de Markov (HMM), definições essenciais
para a realização deste trabalho.
2.1. Felder-Silverman Learning Style Model(FSLSM)
Felder e Silverman (1988), descreve os Estilos de Aprendizagem como sendo as
diferentes formas em que os indivíduos recebem, organizam e processam as informações,
com o objetivo de construção do conhecimento.
Com base em outros modelos, os autores desenvolveram uma estrutura que foi
inicialmente direcionada aos estudantes de engenharia, sendo composta por quatro
dimensões: percepção que se subdivide em sensitivo e indutivo, entrada que é definida
em visual e verbal, processamento onde o estudante pode ser caracterizado como ativo
ou reflexivo e a dimensão organização que classifica o aluno como sequencial ou global,
este modelo ficou conhecido como Felder-Silverman Learning Style Model (FSLSM).
Na dimensão entrada, observa-se que os estudantes são classificados em visual e
verbal, os visuais tem aptidão por objetos de aprendizagem que sejam diagramas, filmes,
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imagens e demonstrações. Já os verbais, são atraídos por objetos de aprendizagem que
sejam textos, áudios e manuscritos.
Para a dimensão processamento, onde os estudantes são classificados em ativos
ou reflexivos, observa-se que os discentes com tendências para ativo, tem preferência
por experiências de aprendizagem em grupo, de forma coletiva, participando de chats,
fóruns e pontos de encontro virtuais. Já os com tendências para reflexivo, optam por
atividades individuais, preferindo a interação com o conteúdo formal e a criação de
modelos.
A dimensão organização, tem como objetivo observar a forma com que o
estudante interage com o ambiente virtual, e pode classificá-los em sequenciais ou
globais, percebe-se que os com tendências para progredirem no ambiente de forma
sequencial, tem preferência por avançar linearmente no conteúdo, além de optarem
geralmente por conteúdos mais analíticos. Já os com tendências à interação global,
optam por acessarem o ambiente aleatoriamente, e preferindo conteúdo sintético, bem
resumido.
Na dimensão percepção, o objetivo é observar as preferências do estudante por
algum tipo de objeto de aprendizagem, e são classificados em sensitivos ou intuitivos, os
estudantes com tendências a serem sensitivos, preferem objetos relacionados às
experiências reais, fatos ou dados. Já os com tendências à serem intuitivos, optam por
objetos teóricos, modelos e abstrações.
2.2. Modelos Ocultos de Markov (HMM)
De acordo com Rabiner (1989), um modelo oculto de Markov representa uma variação
do formalismo clássico das cadeias de Markov, onde além das tradicionais distribuições
de probabilidades, o modelo possui uma distribuição baseada na “observação e
comportamento” do ambiente em que foi inserido. O modelo consiste em um processo
duplamente estocástico, onde um processo oculto e não observável recebe símbolos
sequenciais de um outro processo que observa e monitora o comportamento do
ambiente.
Em sua forma genérica, um Modelo Oculto de Markov, é composto por um
conjunto de parâmetros do modelo λ = (Â,B,π), onde π representa o vetor de
probabilidades inicial da cadeia de Markov oculta, Â é a matriz de transição entre os
estados, já B representa a matriz de probabilidade de emissão dos estados observáveis.
Um dos problemas canônicos relacionados aos HMMs, tem como principal
objetivo, encontrar a melhor sequência de estados ocultos que melhor representa o
conjunto de estados observáveis do modelo. Para a solução do problema, a principal
alternativa proposta apor vários autores é a utilização do algoritmo de Viterbi, que
consiste em um algoritmo dinâmico e recursivo, que tem sua complexidade
computacional em tempo polinomial (ALAMINO, 2005).

3. Trabalhos Relacionados
Em modelos computacionais que utilizam variáveis não determinísticas, as redes
bayesianas representam uma alternativa relevante. O método tem sido utilizado na
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modelagem do perfil dos estudantes por causa do rigor matemático do modelo, além da
capacidade de representar as incertezas necessárias para o modelo probabilístico.
O trabalho proposto por Garcia et al. (2007), representou a base vários outros
trabalhos que relacionam redes bayesianas e FSLSM, caracterizado por observar o
comportamento do estudante características individuais dos mesmos ao longo do
processo e posteriormente inferindo o estilo de aprendizagem, com base nas teorias de
distribuição de probabilidades de Bayes, foram utilizados onze padrões
de
comportamento para enquadrar o estudante nas dimensões do modelo do FSLSM.
Lo et. al. (2006), propõe um ambiente virtual de aprendizagem com capacidade
de adaptação aos estilos cognitivos do estudante. A aplicação é composta por um
modelo do estudante e um modelo adaptativo que faz uso de uma rede neural artificial
multicamadas para classificar o comportamento do aluno após coletar informações do
mesmo durante as seções de aprendizagem.
Uma proposta para utilizar HMM no processo de detecção automática de estilos
de aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem é descrita em Nguyen (2014),
na qual foi utilizada uma combinação dos modelos de Felder e Silverman (1988) e Honey
e Munford (1992), onde o HMM foi construído levando em consideração as dimensões e
características especificas de cada modelo para definir os estados ocultos e os
observáveis. Ao final foi utilizado o algoritmo de Viterbi para realizar a inferência do
estilo de aprendizagem probabilístico.

4. Abordagem Proposta
No contexto da organização e estrutura do FSLSM, buscou-se construir uma abordagem
computacional capaz de explorar as características fundamentais das dimensões e
características do modelo, que, em uma análise mais criteriosa, mostra-se capaz de
descrever e caracterizar as preferências de aprendizagem do estudante, fazendo uso de
suas quatro dimensões. Os elementos do FSLSM e suas características formaram a
estrutura essencial para a correta construção do HMM e das suas respectivas matrizes de
emissão e transição de estados.
Conforme descrito anteriormente, um HMM, apresenta-se nas definições de
Rabiner (1989), como um processo duplamente estocástico, sendo assim, possui em sua
estrutura duas matrizes de transição de estados, que armazenam as probabilidades de
transição entre os estados e emissão de sinais observáveis. Estados ocultos: visual =
VIS, verbal = VER, ativo = ATI, reflexivo = REF, sequencial = SEQ, global = GLO,
sensitivo = SEN, intuitivo = INT. Estados observáveis: áudio = AU, texto = TEX,
imagem = IMA, vídeo = VID, conteúdo = COM, modelos = MO, chat = CHA, fórum =
FOR, aleatório = ALE, síntese = SIN, linear = LIN, analítico = ANA, teorias = TEO,
abstrações = ABS, experimentos = EXP, fatos = FAT, dados = DAD.
Após a definição dos estados ocultos e os estados observáveis, realizou-se a
organização das matrizes de transição e emissão de estados, com o objetivo de definir os
critérios e a política de transição de estados, além da alimentação das matrizes a serem
utilizadas pelo algoritmo de Viterbi, que é responsável pelo processo de inferência dos
estilos de aprendizagem probabilísticos.
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Figura 1. Modelo oculto de Markov, representando as quatro dimensões do
FSLSM.

Os modelos acima apresentados, representam a estruturação das dimensões do
FSLSM em quatro HMMs, demonstrando os estados observáveis e os estados ocultos
do modelo, que apresentam-se capazes de gerar as matrizes de transição de estados e
emissão de sinais observáveis para o modelo.
4.1. Algoritmo de Viterbi
A utilização de programação dinâmica apresenta-se como uma das técnicas mais
utilizadas e eficientes na otimização de processos decisórios caracterizados por
possuírem múltiplos estágios. Tendo a iteratividade como uma das principais operações,
trabalha decompondo o agregado de problemas em grupos menores que são
solucionados parcialmente e armazenados, e posteriormente são reagrupados e
apresentam o resultado do problema principal (GOLDBARG, 2005).
Na definição de Ziviani (2006), a técnica de recursividade consiste em um
paradigma computacional poderoso, onde uma determinada função é capaz de invocar a
si mesma, com o objetivo de solucionar um problema de natureza recursiva, permitindo
que algoritmos sejam descritos de maneira clara e consistente.
Forney (1973) define o algoritmo de Viterbi como um modelo computacional
recursivo e dinâmico capaz de solucionar em sua maioria, os problemas de estimativa de
transição e sequência de estados em modelos ocultos de Markov de tempo discreto.
Sendo o mesmo, predominante utilizado na resolução do problema de decodificação em
modelos ocultos de Markov, além de ser amplamente utilizado em diversas áreas da
ciência da computação.
O comportamento recursivo do algoritmo de Viterbi representa o núcleo central
de sua aplicação em modelos ocultos de Markov, uma vez que é responsável pelo
processo indutivo durante o cálculo e maximização da distribuição de probabilidades do
modelo, o que é primordial para definição da transição entre os estados e definição da
sequência de estados que melhor representa o modelo.
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Já as características de programação dinâmica do algoritmo, permitem a
otimização do processo decisório, etapa também fundamental no objetivo para induzir o
sistema na geração da melhor sequência de estados, uma vez que permite a escolha do
estado de maior probabilidade local e que posteriormente serão agrupados em um
conjunto global de melhores estados e que possuem as maiores probabilidades locais.
O ponto chave para utilização do algoritmo de Viterbi para retornar a sequência
de estados ocultos que melhor representa o modelo, está na possibilidade de soluções
parciais ótimas para cada etapa de execução do algoritmo, que ao final, quando
reagrupados são capazes de gerar a sequência de estados que maximizou a distribuição
de probabilidades.
O objetivo final do processo é obter: Q* = arg max P(Q,O|λ) em que Q* = q1*
q2* q3* ... qn*, com a maior probabilidade para uma determinada sequência de estados
observáveis. Iniciando-se a execução, atribui-se a uma variável vat(i) a maior
probabilidade ao longo do caminho até o instante de tempo t, o que equivale às primeiras
t
observações,
chegando
ao
estado
Si.
Obtendo-se:
vat(i) =
λ. Durante a execução utilizase um vetor auxiliar vx(k) para armazenar a sequência de estados mais provável
maximizado por vat(i) em cada instante de tempo t na posição j.
Formalização do algoritmo:
Entrada: Um HMM λ = (S, V, A, B, π) e um conjunto de observáveis V = {v1, v2 ... vn}
Saída: Uma sequência de estados Q* = q1* q2* q3* ... qn* onde P(Q*|V) seja máxima.
1: para i = 1, ..., N faça
2:

;

3:
;
4: para j = 2, ..., N faça
5:
para i = 1, ..., N faça
6:
7:
8:
9:
10: para j = n – 1, ..., 1 faça
11:
=
12: retorna Q* = {q1*, q2*, q3*, ..., qn*}

Em um instante inicial de tempo, o vetor auxiliar vat(i) recebe o produto vetorial
das probabilidades iniciais constantes em π, pela distribuição de probabilidades
armazenadas na matriz bi(v1), já o vetor vx recebe valor inicial zero, uma vez que não
houve escolha pelo estado de maior probabilidade, somente a carga inicial dos valores
das probabilidades.
A partir dessa carga inicial dos vetores, o algoritmo entra em um ciclo recursivo,
onde realiza o cálculo das probabilidades de transição entre os estados através do
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produto vetorial de aij por bj(vt), armazenando os resultados no vetor vat(i), que em
seguida é utilizado para auxiliar no processo decisório do estado de maior probabilidade
local. O estado escolhido (aquele de maior probabilidade local) será armazenado no
vetor vx para que posteriormente possa ser gerada a sequência global dos melhores
estados, representada no modelo por Q* = q1* q2* q3* ... qn*. A condição de parada
da recursividade se dá de acordo com os parâmetros limítrofes definidos para o conjunto
de variáveis temporais T = {t1, t2, t3, ..., tn}.

Figura 2. Representação do algoritmo de Viterbi em tempo de execução.

A complexidade e eficiência do algoritmo de Viterbi, depende diretamente da
descrição e formalização do problema a qual será empregado, variando principalmente
em função da quantidade de estados a serem decodificados. Neste modelo proposto
todos algoritmos e funções possuem soluções analíticas e em tempo polinomial. Em
relação à estrutura de dados utilizada, o algoritmo utiliza apenas as matrizes de transição
e emissão, além dos vetores de probabilidades iniciais e o vetor para armazenar os
caminhos parciais do modelo.

5. Experimentos e Resultados Obtidos
A metodologia utilizada para análise da abordagem proposta, foi a simulação
computacional, que, com base em uma revisão inicial da literatura, realizou-se a
estruturação do modelo probabilístico dos estilos de aprendizagem, utilizando uma
estrutura computacional que combina um modelo oculto de Markov, com as dimensões e
características do modelo proposto por Felder e Silverman (1988).
Devido as características probabilísticas do modelo proposto e diversas
operações com matrizes, optou-se por uma linguagem de alto nível com uma
disponibilidade de recursos e técnicas estatísticas, processamento de matrizes, além da
possibilidade de utilização de funções e pacotes específicos, por atender a todos estes
critérios definiu-se a utilização da linguagem R Estatística, versão 3.2.0.
Não possuindo de forma nativa uma biblioteca específica para processar modelos
ocultos de Markov, fez-se necessária a instalação de pacotes adicionais com este
propósito, os pacotes utilizados foram: HMM, HiddenMarkov e hmm.discnp, ambos de
fácil manipulação e de acesso facilitado à documentação dos mesmos.
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5.1. Processo de Simulação
O processo de simulação buscou representar o mais próximo o comportamento do
estudante perante o AVA, interagindo com os objetos de aprendizagem que lhe foram
disponibilizados, para que esse processo fosse quantificado e permitindo que as matrizes
necessárias para a inferência do estilo de aprendizagem probabilístico fosse o mais
próximo da realidade.
O processo foi dividido em seis etapas distintas, conforme descritas a seguir.


Pré-Processamento: transformação das características de cada dimensão do
FSLSM em um número inteiro, dentro do intervalo dos pseudoaleatórios a serem
gerados durante a simulação.



Geração dos pseudoaleatórios: Utilização das funções de distribuição binomial
do R Estatística, a fim de gerar um conjunto numérico que representasse a
interação do estudante com cada característica do FSLSM.



Criação dos histogramas: Após o processo de criação dos números
pseudoaleatórios, os dados foram quantificados e agrupados em histogramas,
totalizando a quantidade de interações com cada característica definida para as
dimensões e sub dimensões do FSLSM.



Definição das matrizes de transição e emissão de estados: Nesta etapa os
dados agrupados nos histogramas serviram de insumo para a definição das
matrizes de transição e emissão de estados.



Inferência probabilística do estilo de aprendizagem: Nesta etapa, foi utilizado
o algoritmo de Viterbi sobre o HMM gerado na etapa anterior, com o objetivo de
obter a sequência de estados ocultos que melhor representa o modelo.



Coleta e armazenamento dos LOGs do processo: Todas as fases da simulação
geraram resultados que foram armazenados em arquivos de log.

5.2 Resultados Obtidos
A presente seção tem como objetivo apresentar os resultados obtidos durante os
experimentos, aos quais foram armazenados em arquivos de log durante a execução do
simulador, e posteriormente foram importados e processados em planilhas eletrônicas,
gerando tabelas estruturadas e gráficos.
O FSLSM foi organizado e dividido em quatro dimensões, que definem as
preferências do estudante durante as seções de aprendizagem. O processo de simulação
seguiu a mesma estrutura, sendo realizado os experimentos por
dimensões
separadamente e apurando os resultados da mesma forma, e assim serão também
apresentados.
A seguir são apresentados resultados parciais dos experimentos:
Tabela 1. Mapa de apuração experimentos

EXP

FAT

DAD

TEO

ABS

0%

17%

34%

41%

5%

DIMENSÃO PERCEPÇÃO
MOD
SEN-R
INT-R
3%

51%
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49%

EA-R

SEN-P

SEN

44%

INT-P EA-P
56%

INT
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24% 33%

32%

10%

1%

0%

89%

11%

SEN

97%

3%

SEN

21% 34%

32%

12%

1%

0%

87%

13%

SEN

95%

5%

SEN

DIMENSÃO PROCESSAMENTO
CHA FOR CON. MOD

ATI-R

REF-R

EA-R

ATI-P

REF-P

EA-P

18% 32%

41%

9%

50%

50%

A-R

47%

53%

REF

1%

14%

42%

43%

15%

85%

REF

10%

90%

REF

42% 41%

16%

1%

83%

17%

ATI

88%

12%

ATI

DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO
LIN. ANA. ALE. SINT.

SEQ-R

GLO-R

EA-R

SEQ-P

GLO-P

EA-P

14% 50%

29%

7%

64%

36%

SEQ

86%

14%

SEQ

7%

32%

38%

23%

39%

61%

GLO

18%

82%

GLO

12% 37%

45%

6%

49%

51%

GLO

50%

50%

S-G

IMG

VID

TEX

AUD

VIS-R

VER-R

EA-R

VIS-P

VER-P

EA-P

24% 37%

32%

7%

61%

39%

VIS

92%

8%

VIS

8%

41%

44%

7%

49%

51%

VER

54%

46%

VIS

8%

34%

41%

17%

42%

58%

VER

12%

88%

VER

DIMENSÃO ENTRADA

Figura 3. Gráfico apresentando a média de acertos de inferência do estilo de
aprendizagem probabilístico durante a simulação.

Avaliando de forma conjunta o desempenho da simulação nas quatro dimensões
do FSLSM, percebe-se que os resultados são consideravelmente favoráveis, obtendo
uma alta taxa de acerto na inferência do estilo de aprendizagem probabilístico ao longo
do processo de simulação. Como pode-se observar no gráfico acima.

6. Considerações Finais
Um ponto importante a ser destacado na pesquisa, consiste no uso de modelos ocultos
de Markov em processos de inferência probabilística, que demonstrou ser amplamente
eficiente quando a estrutura do modelo consegue absorver de forma clara e consistente
os requisitos, especificações e características do objeto a ser modelado.
Por outro lado, uma análise sobre o funcionamento do algoritmo de Viterbi,
demonstrou sua importância no processo de inferência probabilística, devido à sua
simplicidade de implementação, eficiência na distribuição de probabilidades, juntamente
com seu baixo custo computacional, para casos em que o modelo possui um número
reduzido de estados.

225

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Os trabalhos futuros caminham em algumas direções: a adaptação da abordagem
para sistemas hipermídia adaptativos para a educação, com o objetivo de auxiliar na
adaptação dos AVAs ao estilo de aprendizagem do estudante, além da validação do
modelo em experimentos com alunos reais em ambientes virtuais de aprendizagem.
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Abstract. This article presents a builder of Architectures Pedagogic (PAs) for
programming learning. Digital resources in each pedagogical architecture
are configured without requiring programming knowledge. This article
presents a positive contribution to the programming learning.
Resumo. Este artigo apresenta um Construtor de Arquiteturas Pedagógicas
(APs) para aprendizagem de programação. Os recursos digitais necessários
em cada arquitetura pedagógica são configurados sem demandar
conhecimento de programação. Este artigo apresenta contribuições positivas
ao ensino-aprendizagem de programação.

1.

Introdução

A aprendizagem de programação continua sendo um grande desafio. A dificuldade dos
alunos na aprendizagem de programação está relacionada com as várias habilidades
requeridas do aluno e que não fazem parte de suas experiências prévias, conforme
discutido em [Costa 2011].
As disciplinas de introdução à programação de computadores apresentam altos
índices de reprovações nas Instituições de Ensino Superior (IES), o que evidencia a
dificuldade dos estudantes com a aprendizagem de programação [Campos 2009].
O esforço empreendido na construção de algoritmos e programas tende a se
transformar em obstáculo que resulta alto índice de retenção; dificuldades nas
disciplinas diretamente dependentes das habilidades de programar; dificuldades em
dominar o raciocínio lógico e em resolver problemas e aumento da evasão nos cursos
que exigem essa aprendizagem [Costa 2011].
Diante do exposto, são necessárias mudanças nas estratégias e aumento da
eficácia da mediação do professor, com o uso de tecnologias para apoiar o aluno na
construção dessas habilidades. Assim, o professor como mediador do processo de
ensino-aprendizagem deve perceber os pontos de dificuldades dos alunos, de modo a
poder intervir formativamente e fornecer feedback ao aluno [Costa 2011].
Segundo [Coll e Monereo 2010], é possível notar muitas mudanças nas
interações dentro dos espaços virtuais de aprendizagem. Essa nova modalidade de
interação, onde o professor deixa de ser o único gerenciador e passa a ser visto como um
colaborador, torna as redes virtuais de ensino um canal de recepção e emissão de ideias
e conceitos entre todos os seus usuários.
O aperfeiçoamento das competências de autoavaliação dos estudantes os auxilia
na compreensão de problemas e elaboração das estratégias de resolvê-los, de modo a
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reduzir a lacuna entre o desempenho alcançado e o esperado [Sadler 1998].
Os resultados obtidos por [Menezes et al. 2003] em programas de formação a
distância, revelam que o uso de estratégias pedagógicas e ambientes virtuais adequados
podem possibilitar novas experiências, não suportadas nas salas de aula tradicionais e da
educação estritamente presencial.
Este artigo apresenta conceitos e ferramentas que constituem uma plataforma
para a construção de arquiteturas pedagógicas para a aprendizagem de programação,
onde o professor possa definir atividades pedagógicas, de modo que, através da
resolução de problemas e aprofundamento em questões orientadas, os aprendizes
possam desenvolver habilidades necessárias para aprogramação.
Para sustentar esta proposta, o restante do artigo está organizado da seguinte
forma: na seção 2, são apresentados os conceitos mais importantes como suporte teórico
para a proposta deste artigo; a seção 3 apresenta trabalhos correlatos sobre pesquisas
correlatas; a seção 4 apresenta a modelagem da plataforma CAP (Construtor de
Arquiteturas Pedagógicas); a seção 5 apresenta a implementação e uso da plataforma
CAP-AP (Construtor de Arquiteturas Pedagógicas para a Aprendizagem de
Programação); a seção 6 apresenta os resultados alcançados. Por fim, a seção 7
apresenta as conclusões e os trabalhos futuros.

2.

Fundamentos Teóricos

Para fundamentar uma plataforma que consiga dar a professores e alunos autonomia nas
práticas docentes e discentes, deve-se oferecer flexibilidade por meio do uso de modelos
que sustentem as APs (Arquiteturas Pedagógicas) propostas pelo professor e permita a
configuração de aulas, bem como suas atividades. Nesta seção são apresentados os
modelos e os conceitos dos elementos para a construção dessa plataforma.
2.1.

Arquitetura pedagógica

Uma AP é uma “estrutura de aprendizagem realizada a partir da confluência de
diferentes componentes: abordagem pedagógica, software educacional, internet,
inteligência artificial, Educação a Distância, concepção de tempo e espaço” [Carvalho et
al. 2007].
A estrutura de uma AP é composta de: a) identificação da AP; b) objetivo
pedagógico que aponta a aprendizagem a ser viabilizada pela AP; c) atividades
pedagógicas especialmente planejadas para atingir o objetivo pedagógico; d) método
que estabelece como cada atividade pedagógica deve ser desenvolvida e e) os recursos
digitais cuidadosamente configurados para viabilizar o desenvolvimento das atividades
planejadas.
2.2.

Arquiteturas pedagógicas para aprendizagem deprogramação

Segundo [Tavares et al. 2012], os programas a serem construídos pelos aprendizes de
programação admitem muitas possíveis soluções, porém cada uma delas possui
necessidades comuns. Quando um aprendiz constrói uma solução e se depara com as
soluções dos colegas, ele pode exercitar uma reflexão sobre as alternativas possíveis e
sobre as necessidades comuns a todas as soluções.
A seguir, esta seção apresenta as APs usadas para validar a plataforma de CAPAP proposta neste artigo.
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2.2.1. AP CSPL
A AP CSPL (Computer Supported Programming Learning - Computadores como
suporte a aprendizagem de programação) usa o Método para Construção de Programas
(MCP) descrito em [Tavares et al. 2012]. O MCP estrutura a construção de uma solução
de programação em 6 etapas: 1) descrição da compreensão do problema; 2)
planejamento de testes com dados de entradas e resultados esperados; 3) descrição de
uma solução em linguagem natural; 4) codificação da solução; 5) teste e correção da
solução codificada e 6) avaliação de cada etapa, de modo a consolidar pontos fortes e
corrigir pontos fracos.
Segue a descrição da AP CSPL:
•

Identificação da AP: neste caso é CSPL.

•

Objetivo pedagógico: explorar a aprendizagem de programação de modo
individual e colaborativo, exercitar a autorregulação da aprendizagem e
desenvolver o espírito crítico no aluno;

•

Atividade: construir uma solução para o exercício proposto seguindo o MCP;

•

Método: O professor propõe um exercício, ou uma lista de exercícios, para os
alunos; cada aluno constrói uma solução para os exercícios, seguindo as etapas
da MCP (compreensão do problema, planejamento do teste, especificação da
solução, codificação da solução, teste de solução e avaliação dos processos e
seus resultados). Por fim, cada aluno compartilha sua(s) solução(ões) com o
professor.

•

Recursos Digitais: Gerenciador de exercícios e listas de exercícios; construtor
(editor) de soluções que segue a MCP; testador de soluções a partir do plano de
teste; armazenador de soluções construídas.

2.2.2. AP Programação em Pares
Segue a descrição da AP Programação em Pares:
•

Identificação da AP: neste caso é Programação emPares.

•

Objetivo pedagógico: exercitar a aprendizagem de programação em pares,
desenvolver o espírito crítico nos alunos, via a exploração de várias possíveis
soluções, e explorar a construção colaborativa de solução.

•

Atividade: construir individualmente um programa para o exercício proposto;
em dupla, cada aluno revisa a solução de seu par; cada par desenvolve, valida e
entrega uma solução que seja diferente das soluçõesanteriores.

•

Método: após cada aluno concluir a edição da solução do exercício proposto,
duplas são formadas a partir da similaridade das soluções. Cada dupla deve
revisar a solução de seu par. Após a revisão, cada dupla constrói
colaborativamente uma nova solução, diferente das duas soluções individuais
anteriores.

•

Recursos Digitais: gerenciador de exercícios e listas de exercícios; construtor
(editor) de soluções individuais e colaborativas que segue a MCP; testador de
soluções a partir do plano de teste; armazenador de soluções construídas;
ferramenta para formação de duplas; ferramenta para restringir a entrega de
soluções similares àquelas anteriormente entregues por membros dadupla;
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2.2.3. AP Socialização de Soluções
Segue a descrição da AP Socialização de Soluções:
•

Identificação da AP: Neste caso é Socialização deSoluções

•

Objetivo pedagógico: permitir ao aprendiz identificar as necessidades (requisitos
necessários) da solução, diante da análise de diferentes possíveissoluções.

•

Atividade: construir um programa para o exercício proposto; visitar e comentar
duas soluções de colegas da turma, com o uso dos critérios de comparação
definidos nesta AP;

•

Método: após cada aluno concluir a edição da solução do exercício proposto, ela
é publicada no Mural de Soluções, onde estão disponíveis todas as soluções dos
alunos. Cada aluno testa as soluções de dois de seus colegas. Após esses testes
das soluções, cada aluno constrói uma segunda solução, diferente da primeira.
Essa segunda solução é acrescentada ao Mural de Soluções do exercício
proposto.

•

Recursos Digitais: gerenciador de exercícios e listas de exercícios; construtor
(editor) de soluções individual que segue a MCP; testador de soluções a partir do
plano de teste; armazenador de soluções construídas; um mural de soluções para
socializar as soluções que seja capaz de guardar comentários em cada solução;
ferramenta para restringir a entrega de soluções similares às anteriormente
entregues pelo aluno;

2.2.4 Recursos Digitais
A Tabela 1 apresenta os recursos digitais necessários para cada uma das APs descritas
anteriormente:
Tabela 1 – Recursos Digitais
Arquiteturas Pedagógicas
Recursos Digitais

CSPL

– Gerenciador de exercícios e listas de exercícios.
– Construtor (editor) de soluções seguindo as etapas do MCP.
– Armazenador de soluções construídas.
– Ferramenta para formar duplas a partir das soluções da turma.
– Construtor colaborativo de soluções, que segue MCP, para pares
de alunos.
– Ferramenta para comparar similaridade entre soluções.
– Mecanismo para restrição de envio de uma solução que seja
diferente de soluções anteriores.
– Mural das Soluções onde os alunos possam inserir comentários
para cada solução.
– Quadro de destaque para descrição dos critérios a serem seguidos
para análise da solução dos colegas.
– Testador de solução onde o aluno testa as soluções construídas
pelos colegas, após editar o plano de teste.

X

Programação Socialização de
em Pares
Soluções
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

Como apresentado na tabela 1, alguns recursos digitais podem ser reaproveitados
em diferentes APs, assim como também, podem compor novos recursos. Por exemplo,
uma ferramenta para formação de duplas, pode utilizar os resultados do algoritmo de
comparação de soluções para formar duplas com os alunos que apresentam as soluções
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mais diferentes. Em outro exemplo, esse mesmo comparador de soluções pode ser usado
para impedir que um aluno entregue duas vezes a mesma solução ou soluções muito
parecidas.
2.3.

MOrFEU

O MOrFEU (Multi-Organizador Flexível para Espaços Virtuais) é um modelo para a
especificação de espaços virtuais, de acordo com os interesses de seus usuários
[Menezes et al. 2008]. O uso do MORFEU como um modelo para criação de aplicações
de suporte a APs, garante que elas ofereçam maior flexibilidade e controle de recursos
digitais ao professor, permitindo-lhe configurar esses recursos para ficarem mais
adequados às atividades previstas em cada AP.
O MOrFEu modela uma aplicação através de dois elementos principais: a
Unidade de Produção Intelectual (UPI) e o Veículo de Comunicação (VCom)
[Nascimento et al. 2012].
Uma UPI pode ser publicada em diferentes formas, com o uso de templates.
Um Veículo de Comunicação (VCom) é usado para agregar as UPIsrelacionadas
entre si. Uma plataforma pode contemplar múltiplos VComs e assim possibilitar a
criação, manutenção e acesso a grandes volumes dedados.
Para exemplificação dos dois conceitos, uma ferramenta fórum de um ambiente
virtual é caracterizada como um VCom, e o conteúdo (texto, imagens, vídeos e etc.)
postado pelos usuários neste fórum são as UPIs. Estas mesmas UPIs poderiam estar em
outros VCom, por exemplo, um blog ou um wiki.

3.

Trabalhos Correlatos

A pesquisa de [Almeida et al. 2016], apresenta o CAPCOM (Construtor de arquiteturas
pedagógicas para dinâmicas colaborativas com Multimídia), uma plataforma para criar
APs que usam dados multimídia, coletadas em aulas de campo, em atividades de
consolidação da aprendizagem iniciada em campo. A modelagem do CAPCOM é
composta pelos princípios do MOrFEU, para construção de APs, e usa dados de campo
coletados por recursos digitais da plataforma AM (Aprendizagem em Movimento)
[Pereira et al. 2015]. Apesar de permitir a criação de APs, o CAPCOM não possui
recursos digitais necessários às arquiteturas pedagógicas para aprendizagem de
programação.
A pesquisa apresentada em [Chagas 2014] busca construir um ambiente de apoio
à aprendizagem de programação suportada por APs. Uma das APs apresentada é a
CSPL. A AP CSPL, apesar de abordar a construção de programas, não permite ao aluno
explorar e interagir com possíveis soluções elaboradas pelos seus colegas. Também não
armazena o percurso de aprendizagem dos estudantes para acompanhamento do
processo de aprendizagem individual e colaborativo dos alunos em aulas de
programação.
A partir do aperfeiçoamento das ideias dos trabalhos supracitados e
considerando a carência descrita acima para cada trabalho, foi desenvolvido o atual
projeto: uma plataforma para a construção e uso de APs para aprendizagem de
programação.
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4.

Modelo de um Construtor de ArquiteturasPedagógicas

Baseando-se na flexibilidade da modelagem MOrFEu e com o uso do conceito de
arquitetura pedagógica, esta seção apresenta a modelagem do CAP. A Figura 1 mostra a
arquitetura do CAP:

Figura 1 – Estrutura do CAP (Construtor de Arquiteturas Pedagógicas).

A Figura 1 apresenta a estrutura do CAP, com cada Vcom de AP, criado pelo
professor, composto pelas UPIs: Identificação da AP, Objetivo pedagógico, Atividades
pedagógicas, Método e Recursos Digitais necessários para cada AP. De modo geral,
cada recurso digital é uma ferramenta que permite aos aprendizes produzirem novas
UPIs.
A partir deste modelo, o professor pode criar diferentes APs reutilizando
diferentes recursos digitais para apoiar um método pedagógico.

5.

Implementação do CAP-AP

O CAP-AP foi projetado e implementado, e as APs descritas na seção 2 foram criadas
nessa plataforma.
5.1.

Arquitetura do CAP-AP

O CAP-AP possui suporte para aprendizagem de diversas linguagens de programação
através da interação dos agentes de software com os interpretadores, ou compiladores,
de cada linguagem deprogramação.

Figure 2. Arquitetura do CAP-AP

A Figura 2 apresenta o acesso do professor ao Construtor de APs, para a construção de
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novas APs, constituídas por recursos digitais que podem ser configurados sob medida
para cada AP. O professor também acessa alguns recursos digitais para gerenciamento
de VComs. Por exemplo, para criar ou apagar exercícios ou listas de exercícios. Os
alunos possuem acesso as APs e produzem novas UPIs por meio dos recursos digitais,
enquanto concluem as atividades propostas em cada AP.
5.2.

O Ambiente

A validação das APs foi realizada com uma turma de Introdução a Programação, da
UFES. As APs implementadas para essa validação foram usadas pelos alunos em um
ambiente chamado AAP (acrônimo de Ambiente para Aprendizagem de Programação),
um acrônimo anterior para a plataforma CAP-AP.
Para cada exercício de programação proposto em uma AP, são apresentados ao
aluno: o enunciado do exercício, um link para o (editor) construtor de soluções; as
soluções de exercícios que este aluno já construiu; e quando disponibilizado pelo
professor, o link para o “Mural de Soluções” da turma, sendo que o professor pode
configurar quais alunos possuem acesso: todos ou somente os que já enviaram uma
solução.

Figura 4 – Tela Construtor de Soluções

A Figura 4 apresenta o Construtor de Soluções onde o aluno pode descrever sua
solução e realizar testes automáticos de seu código usando o do plano de teste,
produzido na seção “Planejamento de Testes”. Os resultados obtidos são comparados
com as saídas esperadas e apresentados em “Resultado dos testes”. No caso da saída
esperada ser igual ao resultado obtido na execução, os resultados aparecem com letras
verdes. Caso contrário, se houver erros de execução, ou a saída esperada ser diferente da
saída da execução, a linha do teste aparece destacada em vermelho, e também são
fornecidas as mensagens de saída de execução do interpretador.
No Mural de Soluções, de um exercício da lista, é realizada uma socialização das
soluções, por meio da publicação de todas as soluções dos colegas da turma para aquele
exercício. Para cada solução é possível acessar a solução completa ou inserir
comentários, possibilitando assim, uma interação colaborativa entre os alunos sobre
suas soluções.
A partir do gerenciamento das Listas de Exercícios, o professor pode acessar um
relatório que mostra uma relação de todos os exercícios, todos os alunos e quais
exercícios das listas cada aluno resolveu. Por meio deste relatório, o professor pode
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realizar um acompanhamento de entrega de soluções das listas de exercícios.

6.

Discussões e Resultados

O ambiente apresentado foi validado por uma turma de graduandos em Engenharia de
Computação, da UFES, com 22 estudantes, em um período de 6 aulas de laboratório,
com duração de 2 horas cada aula.
A Tabela 2 apresenta resultados obtidos em aulas de laboratório realizadas por
essa turma, sem e com o uso do ambiente:
Tabela 2 – Alguns dados coletados

Lista de exercícios disponibilizados / Total
de exercícios.
Total de e-mails recebidos com as soluções
Total de soluções recebidas
Total de testes realizados
Total de alunos

Sem o uso do
Ambiente
4 listas / 14
exercícios
49 e-mails
178 soluções
32

Com o uso do
Ambiente
6 listas / 30
exercícios
Nenhum e-mail
207 soluções
1528
22

Durante as aulas em laboratório, sem o uso do ambiente, era solicitado que os
alunos enviassem para o e-mail do professor um relatório sobre a construção de suas
soluções e testes realizados como forma de entrega dos exercícios resolvidos. Já com o
uso do ambiente, não foi necessário solicitar e-mails como forma de entrega, visto que o
ambiente já armazenava as soluções dos alunos e compartilhava com o professor. Isso
diminuiu o trabalho do professor em localizar soluções em meio aos e-mails recebidos.
O uso do ambiente permitiu que os estudantes realizassem 1528 testes com
autoavaliação regulada (feedback automático), durante a resolução de 30 exercícios de
programação. Essa quantidade de testes (1528) poderia ser ainda maior se os estudantes
tivessem familiaridade com a plataforma.
Sobre a pequena diferença entre as quantidades de soluções recebidas, com e
sem o uso do ambiente, apesar da grande diferença de exercícios propostos, é
importante salientar que alguns alunos já haviam abandonado aturma.
Ainda assim, tivemos uma avaliação positiva dos alunos, pois alegaram ser mais
intuitivo e prático o uso do ambiente para a entrega e testes das soluções construídas,
uma vez que, com o uso do ambiente, não havia a necessidade de elaborar e enviar
relatórios para o e-mail do professor. Para o professor também houve vantagens, pois o
uso do ambiente facilita a localização da produção de cada estudante.
Seguindo as heurísticas para avaliação de usabilidade proposta por [Nielsen
1994], foi elaborado um questionário e apresentado a 12 alunos no último dia de aula
em que usaram o ambiente. Para cada heurística, os alunos assinalaram uma nota de 0 a
10. A Figura 5 apresenta um gráfico com a média dos resultados.
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Figura 5 – Gráfico com resultados do questionário sobre usabilidade.

As heurísticas com as menores médias foram: “Feedback” (8,8) que se refere ao
ambiente informar ao usuário sobre o que está acontecendo no ambiente, com feedbacks
apropriados em um tempo razoável; e “Ajuda e Documentação” (8,8) que se refere ao
ambiente possuir uma seção de ajuda e documentação para o uso do ambiente. As duas
heurísticas com melhor média foram: “Legibilidade” (9,7) - linguagem de fácil leitura
pelo usuário sem termos muito específicos ou técnicos; “Flexibilidade” (9,6) - facilidade
do uso do ambiente tanto por usuários mais leigos ou avançados; e “Estética e Design”
(9,6) - o quão os textos e design no ambiente são simples, diretos e naturais para o
usuário.
De acordo com [Nielsen 1994], é preciso se preocupar com a melhoria dos itens
da pesquisa que possuem notas inferiores a 6,6. Apesar de os resultados apresentarem
notas consideravelmente altas, eles podem ser justificados pelo fato dos alunos nunca
terem usado outras ferramentas que facilitassem, de tal forma, as atividades de
programação deles em laboratório. Assim, eles não possuíam experiência com outros
ambientes ou ferramentas como comparativo para avaliação.

7. Considerações finais
Este artigo apresentou a plataforma CAP-AP para a configuração e uso de arquiteturas
pedagógicas para a aprendizagem de programação. Foram apresentadas três APs
configuradas via o CAP-AP. De um modo geral, essas APs focam nas atividades de
construção, socialização, teste e análise de soluções para atividades de programação, de
modo a permitir aos aprendizes a conhecerem várias possíveis soluções para cada
problema e a identificarem os requisitos necessários para as soluções corretas. Acreditase que APs que usem as atividades mencionadas contribuam positivamente para
aprendizes iniciantes desenvolverem competências importantes para a aprendizagem de
programação.
A plataforma CAP-AP permite que os alunos possam visualizar listas de
exercícios e construir as respectivas soluções usando o método MCP. Além disso, essa
plataforma permite ao aprendiz testar suas soluções (autorregulagem) e receber os
resultados imediatamente, conforme o plano de teste desenvolvido por ele, salvar as
soluções e visitar, testar e comentar as soluções de outros estudantes.
A plataforma CAP-AP armazena o percurso de aprendizagem de cada estudante,
por meio do registro de todas as atividades (interações, soluções, testes, participações
em grupos etc) realizadas pelo estudante na plataforma. Assim, o professor pode
acompanhar a evolução da aprendizagem de cadaestudante.
A validação da plataforma foi realizada em uma turma do curso de Engenharia
da Computação, da UFES. Os resultados obtidos a partir da avaliação feita pelos
estudantes, após aulas práticas de programação com o uso das APs, mostraram a
utilidade dessa plataforma em aumentar a motivação dos estudantes e incentivá-los a
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conhecerem e desenvolverem várias possíveis soluções para cada exercício.
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Abstract. Virtual worlds appear as an instigator alternative for building
simulations and multimedia content in different areas of education. Added to
this, there are NPC agents that can be used as intelligent tutors within this
environment to assist the student in the learning process. This paper presents
a proposal to use NPC agents seeking information from the interactions of
students in an environment and formulate suggestions for teaching materials
that are of their preference. Initial results show a brief progress on the
creation of the knowledge base and technological resources in NPC agents.
Resumo. Os mundos virtuais surgem como uma alternativa instigadora para a
construção de simulações e conteúdos multimídias em diversas áreas de
ensino. Agregado a isso, estão os agentes NPC que podem ser utilizados como
tutores inteligentes dentro deste ambiente para auxiliar o aluno no processo
de aprendizagem. Este artigo apresenta uma proposta de utilização de agentes
NPC que buscam informações das interações dos alunos no ambiente e
formulam sugestões de materiais didáticos que sejam de sua preferência. Os
resultados iniciais apresentam uma breve evolução acerca da criação da base
de conhecimento e dos recursos tecnológicos nos agentes NPC.

1. Introdução
A introdução de novos recursos tecnológicos na área educacional proporcionou a
inclusão e modificação de metodologias, ferramentas e demais recursos que visam
auxiliar no processo de aprendizagem dos estudantes. Dentro deste contexto, os mundos
virtuais surgem como uma alternativa instigadora, que vem sendo explorada em
diferentes áreas de ensino, como química, física e informática.
Os mundos virtuais podem ser considerados, conforme Bainbridge (2010), como
ambientes online gerados por computador onde os usuários podem interagir, seja para o
trabalho ou lazer, de forma comparável ao mundo real. A execução de atividades
didáticas neste ambiente pode ser realizada por meio do uso de simulações de
experimentos em uma área especifica, complementada pela disponibilização de
materiais didáticos, como vídeos, slides e textos.
Os agentes virtuais, denominados Non-Player Characters (NPC), também são
uma alternativa a ser explorada nos mundos virtuais, visto que estes agentes podem ser
considerados entidades autônomas que são programáveis por meio do uso de scripts de
programação para realizar uma atividade previamente definida. Segundo Herpich et al.
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(2016), os agentes podem auxiliar o aluno no ambiente virtual, explicando tópicos,
fazendo perguntas, oferecendo feedback em tempo real e ajudando o aluno a colaborar
com outros alunos através do apoio à aprendizagem personalizada.
Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar uma proposta para o
desenvolvimento de agentes NPC dentro dos mundos virtuais para recomendar materiais
de aprendizagem que estão inseridos neste ambiente e estejam de acordo com as
preferências dos estudantes. Com base nos dados históricos de interação do aluno no
ambiente, o agente buscará processar sugestões de materiais que estejam de acordo com
estas informações e sugerir ao aluno no mundo virtual Open Simulator (OpenSim).

2. Trabalhos Relacionados
Com o intuito de fornecer uma visão mais ampla acerca das pesquisas que vem sendo
desenvolvidas neste escopo de trabalho, alguns estudos são descritos a seguir. Na
pesquisa de Herpich (2015), um estudo sobre a criação de agentes NPC sensíveis ao
contexto foi realizada, em que ele atuava como um tutor virtual ciente da expertise de
cada aluno, com base em um pré-teste realizado inicialmente. O agente formulava
respostas sobre um conteúdo especifico, no caso redes de computadores, baseada em seu
nível de conhecimento, obtendo resultados positivos nos testes iniciais.
O uso de agentes virtuais NPC também foi abordado no que diz respeito à
atribuição de emoções nas ações e papéis desempenhados por este tipo de agentes nos
Mundos Virtuais e Jogos. É possível perceber que as pesquisas continuam evoluindo,
principalmente em aspectos relacionados à motivação e influência que estes tipos de
agentes podem promover em diferentes domínios de aplicação. Exemplos de pesquisas
podem ser vistos em Soliman e Guetl (2014) e Shiban et al. (2015).
Com relação a esta pesquisa, tais trabalhos servem como fundamentação teórica
para auxiliar no desenvolvimento desta proposta, como a forma com que foi
desenvolvido o agente, dados coletados por ele e sua interação com os usuários, dentre
outros aspectos. Quanto as diferenças desta pesquisa em relação as demais, a coleta dos
dados das interações dos usuários permite formular e prover novas sugestões de
visualização de materiais didáticos para os estudantes.

3. Agentes NPC
Os agentes virtuais NPC são representados por um avatar (representação gráfica do
usuário ou agente), podendo ser implementados através da inserção de scripts, com o
objetivo de realizar atividades pré-definidas. Para a programação do agente pode ser
usada a linguagem OpenSim Script Language (OSSL), que é nativa do mundo virtual
OpenSim e seu código pode ser construído diretamente no editor ou por meio de
aplicativos, como o Scratch4OpenSim.
É possível por meio dos scripts também realizar a interconexão do NPC à uma
base de dados com conhecimentos prévios (Chatterbot), na qual isto fornecerá a
capacidade de conversação deste avatar com os demais usuários no mundo virtual.
Conforme Pilastri e Brega (2009), um Chatterbot é um programa de computador que
tenta simular conversações com os usuários, com objetivo de pelo menos
temporariamente, levar um ser humano a pensar que está conversando com outra pessoa.
Um exemplo de Chatterbot que pode ser interconectado ao agente NPC no
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mundo virtual é o Pandorabots, que é um servidor online que fornece uma base de
conhecimento pré-definida. A linguagem de especificação da base de conhecimento
Artificial Intelligence Markup Language (AIML) é utilizada, o que permite usar uma
base já existente ou criar uma nova base de conhecimento (SGOBBI et al., 2014).
Para desempenhar o diálogo com o usuário, o Chatterbot possui uma base de
conhecimento na qual realiza diversas consultas, filtrando essas buscas por meio de
palavras-chaves definidas na notação AIML (SGOBBI et al., 2014). Caso o agente
detenha conhecimento acerca da pergunta realizada, ele irá responder à questão. Caso
contrário, ele tentará emitir uma resposta que busque auxiliar o usuário a reformular sua
pergunta de modo que o agente possa entendê-la e responde-la, sem haver um limite de
tentativas até que o agente consiga responder corretamente ao usuário.

4. Proposta
Para a descrição da proposta deste artigo, se configura necessário realizar primeiramente
o detalhamento da coleta dos dados no mundo virtual. Tal processo se inicia com a
execução de scripts no ambiente, que monitoram constantemente a presença dos
usuários. No escopo desta proposta, foi estabelecido que em um laboratório no mundo
virtual existirá cinco tipos de salas: sala de vídeos, slides, textos, questões e simulações.
Em cada uma destas salas, existem os tipos de materiais descritos com diferentes
conteúdos de um tópico que poderá ser trabalhado no ambiente.
Em cada sala haverá um script que monitora a presença do usuário em cada uma
destas salas, sendo armazenado em um banco de dados MySQL estas informações. Os
dados armazenados na tabela são: nome do usuário, nome do laboratório e a sala, seu
comportamento, o tempo que permaneceu e a data e hora do registro. Tais dados irão
ajudar o agente NPC a formular sugestões acerca dos tipos de materiais didáticos que
podem ser de preferência do aluno.
O usuário ao entrar no laboratório é recepcionado pelo agente NPC, que lhe dará
as boas vindas e explicará que irá ajudá-lo nas atividades em cada sala do laboratório.
Efetuado os esclarecimentos iniciais necessários para contextualizar o aluno, o agente
NPC irá realizar uma busca na base de dados para verificar quais os tipos de materiais
que tem sido mais visualizado pelo aluno. Caso seja seu primeiro acesso, o aluno não
terá dados ainda, portanto o agente NPC irá questioná-lo sobre suas preferências acerca
dos materiais existentes no laboratório virtual, afim de obter dados que embora possam
ser menos precisos, irão ajudar nas etapas posteriores do processo.
Formuladas as sugestões, o agente NPC apresenta as considerações para o aluno
e o guia para a sala desejada, explicando seu funcionamento e qual o tipo de material e
tópico que está sendo abordado naquele momento. Desta forma, o agente NPC poderá
guiar o aluno em cada uma das salas existentes no laboratório e simular um
acompanhamento guiado no papel de tutor. Efetuadas estas ações, o agente NPC irá
gravar a sugestão na base de dados para posteriores consultas. Executadas todas ações
programadas, o agente NPC permanece a disposição do usuário para tirar dúvidas.
No que concerne a interação do usuário com o agente a partir do seu segundo
acesso, quando entrar no ambiente o usuário é recepcionado pelo agente NPC, que lhe
dará as boas vindas e irá realizar uma busca na base de dados para verificar as sugestões
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sobre conteúdos que foram fornecidas. Neste momento, ele irá questionar o aluno se
aprovou ou não a última sugestão que tinha sido comunicada a ele, armazenando na
base de dados a resposta fornecida pelo aluno.
Posteriormente, ele irá processar os dados contidos sobre cada uma das
sugestões para aquele aluno e também irá fazer uma análise do número de visitas e o
tempo que permaneceu em cada uma das salas do laboratório. Tal análise deve levar em
conta o tipo de material didático que foi sugerido e o percentual de aceitação do aluno
acerca de cada sugestão. Também é realizada uma média de tempos e número de visitas
para cada sala do laboratório que o aluno visitou e permaneceu, para verificar quais
locais ele possui maior preferência. Desta forma, o agente NPC irá processar estes dados
e verificar qual o local e material didático que mais vezes foi utilizado pelo aluno,
formulando a sugestão com base nestas informações e nas processadas anteriormente,
com o objetivo de comunicar ao aluno sua recomendação.
Formuladas as sugestões, o agente NPC apresenta as considerações para o aluno
e o guia para as salas desejadas, explicando seu funcionamento e qual o tipo de material
e tópico que está sendo abordado naquele momento. Posteriormente ter desempenhada
estas ações, o agente fica à disposição do usuário para tirar dúvidas que possam surgir.
Um exemplo de conversação pode ser visualizado na Figura 1, em que o agente NPC
responde a uma pergunta do usuário.

Figura 1. Agente NPC conversando com usuário no mundo virtual.

Visto que a base de conhecimento do pandorabots pode ser manipulada e
alterada, torna-se possível inserir informações acerca de conteúdos específicos que serão
trabalhados no mundo virtual. Assim, o agente NPC terá condições de responder
questionamentos específicos do conteúdo que o usuário está estudando no laboratório.
É importante ressaltar que para cada usuário é criado um agente NPC no mundo
virtual quando este entra no laboratório, sendo esta conversação exclusiva entre o aluno
e o agente que foi designado para ele. Visto que as informações que são compartilhadas
por meio do uso do chat podem se misturar, assim como o processo como um todo, foi
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optado por individualizar o atendimento de cada usuário usando diferentes agentes
virtuais, buscando fornecer também uma impressão de tutoria exclusiva.

5. Considerações Finais
O avanço dos recursos tecnológicos tem possibilitado a inserção de novas alternativas e
ferramentas para apoiar no processo educacional. Como exemplo, temos os mundos
virtuais, que permitem simular experimentos do mundo real em um ambiente virtual,
assim como inserir diferentes tipos de materiais multimídia. Além disso, também podem
ser utilizados agentes virtuais denominados NPCs, que podem atuar como tutores
educacionais para auxiliar os estudantes durante sua interação no ambiente.
Dentro deste contexto, este artigo apresentou uma proposta de uso de agentes
virtuais para atuarem como tutores educacionais e recomendarem materiais didáticos
que são da preferência do usuário. Tal processo é realizado com base nos dados
coletados das interações dos usuários em cada material disponibilizado no ambiente,
sendo estas informações processadas e formuladas as sugestões de forma dinâmica.
As próximas etapas contemplam a continuidade e finalização do
desenvolvimento do agente tutor levando em consideração todas as características
descritas neste artigo. Também será efetuada a validação do ponto de vista tecnológico,
para averiguar se o protótipo desenvolvido está operando corretamente, assim como será
verificado o seu impacto no processo de aprendizagem dos estudantes.
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Abstract. This article reflects on the audiovisual production in the context of teacher
training in the field of visual arts as an educational resource aimed at the activities
in the Supervised Internship field. It Highlights the possibilities of the educational
video from work done with the use of accessible media in education, based on Morin's
theory (1999), among others, in one way or another contribute to the dialogue on a
interdisciplinary / transdisciplinary education.
Resumo. Este artigo traz reflexões sobre a produção audiovisual no contexto de
formação de professores na área de Artes Visuais como recurso pedagógico voltado
para as atividades desenvolvidas no campo de Estágio Supervisionado. Destaca as
possibilidades do vídeo educativo a partir de trabalhos feitos com o uso de mídias
acessíveis no campo educacional, sob a luz de teóricos como Morin (1999), entre
outros, que de uma forma ou de outra contribuem para o diálogo sobre uma
educação interdisciplinar/transdisciplinar.

1. Introdução
O uso das mídias digitais pode tornar o processo ensino/aprendizagem mais prazeroso,
especialmente quando essas mídias são utilizadas pelo professor para a produção de
recursos pedagógicos estimulantes. Um curso de formação de professores deve
possibilitar ações voltadas à produção desses recursos para otimizar o ensino.
Partindo desse pressuposto é possível vislumbrar a produção de vídeos
educativos ou educacionais significativos para uma educação que se pretende
interdisciplinar. Educação em que o professor produz os seus próprios recursos
pedagógicos, tendo em vista a busca conjunta para possíveis respostas às suas indagações,
assim como a busca de soluções de problemas que venham emergir do diálogo entre
sujeitos de variados contextos.
O vídeo educacional direta ou indiretamente pode desempenhar um papel
educacional relevante na vida das pessoas em geral: apresentar linguagens e multimídia,
veicular informações, estabelecer diálogos entre diferentes sujeitos (aluno, professor,
comunidade) - explorar os aspectos sensoriais, afetivos, éticos e estéticos que se misturam
no contexto escolar. Ou seja, o vídeo educacional pode propiciar formas
multidimensionais de comunicação (sensorial, emocional e racional), superpondo
linguagens (sonoras e visuais) que facilitem a interação com os educandos, a percepção
imediata (que toca todos os sentidos) e melhor compreensão das informações ou
mensagens que se deseja comunicar.

242

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Na sequência, destacamos reflexões de autores como Morin (1999) e outros,
que ajudam a refletir sobre a necessidade do desafio de organizar propostas que permitam
envolver problemas atuais e questões emergentes nas vivências da ação educativa, bem
como nos desejos de dar sentido aos diferentes aspectos vivenciados entre os indivíduos
em meio ao movimento da convergência digital, tal como a produção e a visualização de
imagens digitais.
2. A Produção de Vídeo no Contexto Educacional
O vídeo é uma produção humana que pode combinar imagens e sons (audiovisual) por
meio da tecnologia de processamento de sinais eletrônicos, analógicos ou digitais. Esta
tecnologia permite registrar e transmitir uma sucessão de imagens com impressão de
movimento. Pode ser partilhado por seu produtor ou por um grupo de pessoas que o
produz e pelos indivíduos para os quais ele é destinado.
No contexto educacional, no trabalho com a produção de vídeos deve-se
perguntar quais são as possibilidades de inter-relacionar essa produção ao currículo
educacional e aos interesses dos alunos.
Medeiros e Pensanato (2015) mostram que há semelhanças e diferenças nas
preferências de professores e alunos com relação ao uso do vídeo no contexto educacional
(MEDEIROS E PENSANATO, 2015, p. 219). Daí a importância de se pensar práticas
para um projeto de vídeos educacionais, considerando os interesses dos sujeitos
envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem com metodologias capazes de tornar
esses processos mais prazerosos.
Conforme Laroza e Seabra (2015), a metodologia tradicional de ensino pautada
somente por aulas expositivas não se caracteriza como a estratégia mais adequada para
tais processos. Por isso, sugerem recursos alternativos para serem explorados pelos alunos
((LAROZA e SEABRA, 2015, p. 11). Considerando o movimento de convergência
digital que vivenciamos hoje, estes recursos podem ser mídias, como: o celular, o
computador, programas de edição de vídeo, ou qualquer outra ferramenta que possa
apoiar os processos de ensino/aprendizagem.
“Uma metodologia adequada pode propiciar práticas inovadoras, instigando

o aluno a realizar conjecturas, fazer simulações e confrontar” diferentes ideias “numa
situação problema” (LENKE, SIPLE, FIGUEIREDO, 2016, p. 09). Todavia, “apenas a
inserção do recurso tecnológico não proporciona uma nova prática, sendo necessária uma
reflexão” de como esses recursos podem “contribuir para uma melhor aprendizagem dos
alunos” (idem). Nessa perspectiva, é importante pensar metodologias que levem os discentes
a serem sujeitos ativos na construção do conhecimento.
É importante considerar quais são os objetivos que se quer alcançar, os aspectos
que se quer abordar, os interesses dos envolvidos no processo educativo e o modo como esta
produção poderá ter uma participação ativa dos envolvidos neste processo.
Na produção audiovisual o desejável é partir do contexto onde se está inserido,
daquilo que mais chama a sua atenção e do que há de mais importante para ele. Pode-se
produzir registros audiovisuais que contemplem a diversidade cultural deste contexto.
Interessa-nos observar se nesse processo de produção é feita uma análise reflexiva do objeto
de estudo pelo sujeito da educação; se o seu modo de olhar é enriquecido, ampliado
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em suas referências. Logo, é imprescindível considerar a imagem (fixa e móvel) como
um texto, que poderá ser lido e interpretado.
Isso nos remete a dois aspectos teóricos fundamentais para a compreensão de
processos característicos das ciências humanas, como os processos de produção e
visualização de imagens digitais: a relação dialógica entre sujeitos (Bakhtin 2011) e o
desenvolvimento do pensamento complexo (Morin 1999). Cabe ressaltar a importância
do desenvolvimento de sujeitos com um olhar amplo que interrelaciona informações e
religa saberes.
3. Imagem Texto: Objeto de Estudo Audiovisual
Entende-se o texto como “um conjunto coerente de signos”. Ele “não é uma entidade
exclusivamente verbal”, mas, uma categoria presente em todas as linguagens, em todas
as semióticas [...]” (FIORIM, 2008, 178). Ademais, ele representa uma realidade
imediata do ser humano, pois é a manifestação do pensamento, da emoção, é o sentido
atribuído a vida, ao mundo, a todos os seres, objetos, e utensílios que fazem parte desse
mundo.
Não sendo exclusivamente verbal, subentende-se que o texto apresenta-se em
diferentes formas, entre elas, a imagem (fixa e em movimento). Na linguagem audiovisual
há, portanto, uma intertextualidade (mais de um texto), além do som, (música, vozes). Ou
seja, no audiovisual faz-se presente o verbal e o visual. Com isto, é possível afirmar a
presença de uma interdiscursividade (mais de um discurso).
Considerando que “todo texto tem um autor” e que cada texto faz parte de uma
“prática significante em que desconstrói e reconstrói a língua” e ainda que o “texto é o lugar de
constituição do sujeito, em que seu modo de funcionamento real é a relação

constitutiva com outros textos, poderia [...] recobrir aquilo que entendemos por
discurso” (Idem, p. 165). Este envolve modos e conteúdos diferenciados pelos sujeitos
do diálogo.
Entende-se que o discurso nos remete a uma relação dialógica, polifônica,
caracterizada pela alteridade “que emerge de uma diferença de lugar na construção do
saber” e pelas múltiplas vozes que emergem desse encontro (AMORIM, 2001, p.51)
No dialogismo bakhtiniano, a “voz é instância discursiva, fundante de todo
texto” (Idem). Para Bakhtin, (2011), o “texto é a expressão de uma consciência que reflete
algo. Quando o texto se torna objeto de cognição, podemos falar do reflexo. A
compreensão de um texto é precisamente o reflexo exato do reflexo” (BAKHTIN, 2011,
341). No caso da linguagem videográfica, as múltiplas vozes são constituídas por
diferentes elementos: visuais (fotografia, imagem móvel, espaço, cores, objetos
retratados), texto escrito (título, legendas, tópicos), além dos sons (oralidade, entonação,
musica, ruídos).
Essas são algumas características do audiovisual que nos fornecem pistas para
organizar atividades educacionais que levem em consideração a produção e leitura de
vídeos educativos com vistas a trabalhar o sensorial pelo que toca o aluno de forma
imediata, antes de falar sobre teorias. Daí a importância da análise ou leituras reflexivas
desses recursos.
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4. A conversão do olhar cartesiano para o olhar dialógico pela produção e leitura
audiovisual
O momento de produção e leitura visual de vídeos é visto como um momento
importante na busca pela desenvolvimento de olhar mais amplo e sistêmico do contexto
onde se está inserido, uma vez que o modo anterior de relação com determinado objeto,
que em alguns casos pode ser nula, vai gradativamente ceder lugar a experiência in loco,
onde os professores em formação podem, por meio de interação (diálogo) entre si e o uso
de mídias digitais, documentar o seu próprio e inicial percurso de mudança de um olhar
dialético para um olhar também dialógico.
Morin (1999) mostra que o olhar dialético é uma referência ao método dialético
caracterizado pelo diálogo com foco na contraposição de ideias que levam a outras ideias
(tese, síntese, antítese), descartando elementos que não perpassam a lógica da razão. Método
este que durante muito tempo dominou, (e ainda domina), a filosofia ocidental desde a
Antiguidade. Já o olhar dialógico busca compreender o todo religando saberes.

A conversão de um olhar dialético para o olhar dialógico ocorre quando há
“compreensão e a apreensão, por parte dos atores, de que saberes antes vistos como
antagônicos podem ser vistos como complementares e não excludentes”
(MANSUR,2011, p.90). Nesta perspectiva, cada olhar tem a sua contribuição na
percepção de uma determinada imagem.
De acordo com Mansur (2011), o “momento do Percurso da conversão do
olhar” é denominado “Internalização pelo fazer”, o que “se daria pela vivência teórica
e prática” (MANSUR 2011, p. 124). No processo de produção e visualização de imagens
digitais acredita-se que essa vivência possa ocorrer na medida em que o produtor planeja
ações e as coloque em prática.

5. Possibilidades para a aula de Artes Visuais: Reflexões sobre um experimento

Em 2015 foi proposto um curso de extensão sobre produção e visualização de
imagens digitais para professores em formação na área de Artes Visuais, com o objetivo de
estimular a criação de recursos pedagógicos para serem utilizados no Ensino de Arte. O
acompanhamento dos participantes permitiu observar a construção de conhecimentos
significativos e a conversão do olhar para o patrimônio cultural.

Inicialmente, os professores em formação problematizaram questões
relacionadas ao objeto de estudos (parte teórica) e em seguida foram para o campo de
pesquisa (parte prática), onde puderam ter contato direto com seus objeto.
Trata-se de um acontecimento extra classe e o registro audiovisual produzido
neste encontro evidencia possibilidades do diálogo com o “outro” (sujeito ou ambiente)
no contexto da pesquisa. Esse lugar exotópico (diferente), da academia e da sala de aula
é um espaço atravessado por diferentes possibilidades de diálogo e de aprendizagem na
busca pela conversão do olhar para o mundo onde se está inserido.
Os vídeos apresentados eram compostos por tomadas ora curtas, ora longas, com
imagens populares que fazem parte do cotidiano. As edições (acréscimo de título, subtítulo,
fotos, legendas, cortes e recortes) resultam na produção audiovisual de recursos
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pedagógicos que puderam ser usados na educação básica, nas atividades de estágio
supervisionado, onde foram mais explorados: analisados e interpretados.
Do ponto de vista dialógico, o acabamento de uma obra, (neste caso vídeo), é
sempre provisório, até a realização de uma nova leitura interpretativa. Nessa perspectiva
é que os vídeos educativos devem ser apresentados em espaços escolares, permitindo uma
relação dialógica entre aluno, professor e objeto.
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Abstract: This article presents part of the analyses of the first undergraduate
program in Letters/LIBRAS, created in the form of Distance Education,
regarding its accessibility aspects for the deaf and meeting the needs of the deaf
language community. Two groups of dead students from Rio Grande do Sul,
from Santa Maria and from Porto Alegre, were investigated. The results showed
positive and negative aspects pointed out by the students. They were related to
the accessibility of the environment and the materials used.
Curso de Letras/LIBRAS: Análise das experiências dos alunos Surdos no
ensino à distância do Rio Grande do Sul
Resumo: Este artigo apresenta um recorte de análise do primeiro curso de
graduação de Licenciatura em Letras/LIBRAS, criado na modalidade de
Educação à Distância, no que se refere a aspectos de acessibilidade para surdos
e ao atendimento às necessidades da comunidade linguística surda. Foram
pesquisadas duas turmas de alunos surdos dos polos no Rio Grande do Sul,
sendo um em Santa Maria e outro em Porto Alegre. Os resultados mostraram
aspectos positivos e negativos apontados pelos alunos, relacionados à
acessibilidade do ambiente e aos materiais utilizados.

1. Introdução
Este trabalho apresenta um recorte de estudo realizado com o primeiro curso de
graduação de Licenciatura em Letras/LIBRAS, criado pela Universidade Federal de Santa
Catarina, na modalidade de Educação a Distância, quanto aos seus aspectos de
acessibilidade para surdos no ambiente virtual.
Estudos que dão voz à comunidade surda, quanto à avaliação de cursos a distância
para esses usuários, devem ser socializados. Os resultados ampliam a construção de
conhecimentos, conduzindo a um melhor atendimento aos surdos em formação à
distância. Ademais, favorecem o aprimoramento, sempre crescente, de ambientes EAD,
visando o processo de inclusão educacional de surdos e subsidiando às políticas
educacionais nacionais de formação à distância de pessoas com deficiências.
Foi longa a caminhada da humanidade para reconhecer a situação de direito das
pessoas com deficiência, entre eles o sujeito surdo. Com a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, num período pós-guerra, se inaugura uma fase de reconhecimento dos
direitos dos diferentes grupos sociais. A mesma luta é então iniciada pelas pessoas com
deficiência, que passam a buscar um lugar de visibilidade na sociedade, de participação
no espaço social, em igualdade com toda a população. Neste grupo estavam os surdos,
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que iniciaram sua luta política, social e de independência do tempo do ouvintismo1.
Assim, as pesquisas sobre a surdez, o surdo e a profissionalização destes sujeitos foram
intensificadas. Foram muitas as conquistas, mas o reconhecimento da Libras abriu uma
longa linha de pesquisas, principalmente na área da linguística. A partir destas pesquisas
a Libras teve validado seu status, com todos os aspectos formadores de uma língua, sendo
possível compará-la às línguas orais.
Discussões sobre a educação de surdos foram realizadas, bem como novas
propostas foram surgindo centradas no bilinguismo. Cursos com interpretes, com
materiais legendados e a educação à distância, foram tendo espaços nesse contexto. A
educação à distância, como um sistema de ensino – aprendizagem diferenciado e, mais
recentemente para pessoas com deficiências, passa a exigir uma nova metodologia,
diferentes estratégias e, principalmente, outra postura por parte do aluno. Conforme
Stumpf:
Educação a Distância (EAD) é uma forma sistematicamente
organizada de auto estudo, onde o aluno se instrui a partir do material que lhe
é apresentado. Pressupõe a combinação de tecnologias convencionais e
modernas que possibilitam o estudo individual ou em grupo, através de
métodos de orientação e tutoria à distância. (STUMPF, 2004, p.49)

Além de uma nova postura do aluno, também é necessária uma nova postura do
professor, como “mediador” no processo de ensino-aprendizagem. Neste ponto, a teoria
sócio histórica, tendo como seu principal representante Lev Vygotsky contribui com uma
abordagem teórica relevante e adequada a essa modalidade de ensino. A questão da
mediação traz a necessidade de um novo comportamento do professor em sua prática
pedagógica, junto aos alunos, em ambientes virtuais. Santarosa propõe formas de como
organizar um AVEA estruturado para o ambiente educacional, que busque o sucesso do
aluno na sua aprendizagem. Entre elas temos:
 A presença do diálogo/conversação síncrona/assíncrona (aluno-aluno; alunoprofessor) no contexto da aprendizagem emcolaboração e interação social;
 Dinâmica de interação da dimensão de troca/cooperação/construção conjunta,
na realização das atividades em rede;
 Apresentação de meios/ferramentas/softwares em rede, que gerem motivação
intrínseca;
 Ênfase no desenvolvimento de processos mentais superiores em oposição à
memorização/retenção de informação;
 Incentivo à exploração/descoberta na construção de conhecimento, na
dimensão do construtivismo social no acesso/interação a ambientes virtuais.
 Ênfase na criação de conflitos cognitivos, do ponto de vista individual, e,
principalmente, sócio cognitivos, do ponto de vista do grupo;
 O incentivo a interação/cooperação/construção no enfoque “todos-todos”,
além do simples acesso à informação disponibilizada emrede.
 Criação de espaços de inclusão e oposição à segregação. (SANTAROSA,
2006, p. 41)

Dessa maneira, surgem inquietações, tais como: o que difere na educação à
distância quando se trata com alunos surdos? No ambiente virtual esses usuários podem
ter sua autonomia garantida? Ter um ambiente virtual para formação de surdos será
suficiente?
O curso de Letras/LIBRAS Licenciatura iniciou quando da aprovação da lei
10.496/2002, e da sua regulamentação pelo decreto 5626/2005. Este último determinava
a implementação da disciplina de LIBRAS nos cursos de Licenciatura, Fonoaudiologiae
1

Ouvintismo - termo utilizado para definir o domínio dos ouvintes sobre a surdez.
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Magistério. Não existindo este profissional para o ensino de LIBRAS, com formação em
nível superior, a UFSC pleiteou e obteve junto ao MEC a autorização para a criação do
curso, na modalidade à distância, em observância ao decreto 5626/2005. O curso de
Letras LIBRAS busca garantir a inclusão social de surdos na sociedade por meio de
formação acadêmica, abrindo espaço para a sua inserção no mercado de trabalho.
Em 2006 foram criadas turmas em 09 polos: Amazonas (UFAM), Ceará (UFC),
Bahia (UFBA), Brasília (UNB), Goiás (IFET/GO), São Paulo (USP), Rio de Janeiro
(INES/RJ), Santa Maria (UFSM) e Santa Catarina (UFSC). Esses 09 polos totalizaram
500 alunos. Em 2008 abriram novas turmas do curso de licenciatura e, além destas, foi
oferecido o curso de Bacharelado em Letras/Libras - Tradução e Interpretação, com o
objetivo de qualificação e formação superior para os profissionais que atuam como
intérpretes de Libras, anteriormente sem formação específica na esfera acadêmica. Nesta
edição completaram-se 15 polos: Amazonas (UFAM), Ceará (UFC), Bahia (UFBA),
Brasília (UNB), Goiás (IFET/GO), São Paulo (USP), Rio de Janeiro (INES/RJ), Santa
Maria (UFSM), Santa Catarina (UFSC), Pará (UEP), Rio Grande do Norte (IFET/RN),
Pernambuco (UFPE), Grande Dourados (UFGD), Minas Gerais (IFET/MG), Espírito
Santo (UFES), Campinas (UNICAMP).
Sendo assim, desenvolvemos pesquisa no sentido de observar as adequações do
ambiente EAD deste primeiro curso, às necessidades linguísticas dos alunos surdos.
Nossos objetivos foram:
 Observar o modelo de ambiente virtual de aprendizagem criado para alunos
surdos;
 Analisar as colocações e argumentações dos sujeitos surdos, quanto à
acessibilidade e a possibilidade de interação;
 Identificar os pontos positivos e negativos do AVEA no atendimento aos alunos
surdos;
 Avaliar a adequação das ferramentas e dos materiais para o sujeito surdo,
considerando sua língua de natureza viso-gestual;
 Levantar sugestões feitas pelos surdos a modelos de AVEA, com vistas ao
atendimento de alunos surdos.
A seguir apresentamos o caminho metodológico desenvolvido.

2. Metodologia
O estudo caracterizou-se como um levantamento de dados para subsidiar a
analise-avaliação do curso de Licenciatura Letras/Libras, tendo presente o atendimento
dos alunos surdos como usuários do ambiente EAD.
Foram pesquisados estudantes surdos em duas turmas, nos polos de Porto Alegre
- RS e Santa Maria - RS, totalizando 36 alunos. Foi construído e aplicado um instrumento
de coleta de dados (questionário), para o qual foi disponibilizado um link no AVEA de
acesso ao mesmo, gerado em dois formatos de arquivos: um deles de extensão “.doc”, em
português escrito, e outro arquivo de vídeo “AVA”, em LIBRAS. O aluno fazia a sua
escolha do tipo de arquivo e o enviava por e-mail à pesquisadora.
No questionário foram colocadas perguntas relacionadas à compreensão dos
conteúdos trabalhados, à existência do intérprete no ambiente; às estratégias para facilitar
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o entendimento e a aprendizagem; os recursos de vídeo existentes no AVEA, bem como
a acessibilidade do ambiente e as lacunas existentes.
Os dados foram levantados e tabulados conforme o tipo de pergunta apresentada
ao aluno. Para às questões abertas, as respostas foram organizadas em categorias de
acordo com o posicionamento dos mesmos.

3. Resultados
Os resultados que seguem correspondem às respostas dadas por 36 alunos de um
total de 69 matriculados no curso. Do total de alunos matriculados 48 do Polo de Santa
Maria e 21 do Polo de Porto Alegre. Apresentamos então alguns dos dados encontrados.
Os dados mostraram que a aprendizagem fica prejudicada com o entendimento
parcial dos conteúdos, quando não há acessibilidade para surdos. A não existência de
vídeos traduzidos para LIBRAS parece ser responsável pelo pouco entendimento sobre o
conteúdo, causando aos alunos descontentamento com o curso. Foi apontada a questão
do português escrito, segunda língua para os surdos, que para terem melhor compreensão
muitas vezes tinham necessidade de chamar intérpretes para a tradução. Também foi
relatada a situação onde a professora auxiliou fazendo resumos dos textos para facilitar a
compreensão dos mesmos, o que também pode acarretar prejuízos à aprendizagem, já que
a informação torna-se parcial.
Quanto ao entendimento dos vídeos postados no AVEA foi relatado que 43% dos
alunos entenderam a tradução dos vídeos para LIBRAS. Mas observamos um percentual
de 57% dos itens considerados como negativos. Aspectos como os sinais regionais, as
maneiras diferenciadas de sinalizar das pessoas, a tradução para LIBRAS que não está de
acordo com o texto-base da disciplina, são apontados como dificuldades do AVEA no
recurso vídeo. Estes pontos estão relacionados às questões linguísticas, como as variações
regionais, sociais e estilísticas, mas que parecem estar interferindo no entendimento e
compreensão dos alunos. A LIBRAS, como qualquer outra língua, apresenta estas
variações e o processo de adaptação a este vocabulário diferenciado, inclusive por ser um
discurso acadêmico, pode ser necessário, pois não se trata de outra língua, apenas de outra
modalidade (visual espacial).
Outros pontos destacados foram o problema dos professores ouvintes que não
sabem sinalizar e/ou as traduções para LIBRAS que não acompanham os textos, mas estes
são de outra classe de problemas, não relacionados apenas aos aspectos linguísticos.
Técnicas de tradução precisam ser implementadas buscando qualificar o material teórico
em LIBRAS produzido para as disciplinas. Já, quanto aos professores que não sabem
LIBRAS, há uma análise importante de um dos sujeitos, que coloca a questão da seguinte
maneira:
“Depende da disciplina. O professor sabe bem sua disciplina, mas não utiliza
LIBRAS, utiliza intérprete, porém o intérprete não sabe muito bem a disciplina, então a
versão fica ruim e conteúdo é perdido. Tem atores surdos que sinalizam bem, porém às
vezes eles interpretam diferente um texto. Isto me deixou preocupada”.
Novamente são questões técnicas de tradução interferindo no processo de
aprendizagem. O professor que sabe pouco ou não sabe LIBRAS deve utilizar intérprete,
contudo este profissional tem de estar qualificado para a tradução do conteúdo acadêmico
de domínio do professor. Os profissionais envolvidos deveriam conhecer e se apropriar
das particularidades da comunicação da LIBRAS.
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Todos os vídeos presentes no AVEA do Letras/Libras estão em LIBRAS e,
mesmo que a questão da regionalidade de alguns sinais apareça como observação, este é
o recurso de fato adequado ao aluno surdo, no ensino à distância, pois contempla de forma
integral a modalidade de língua da qual estes sujeitos são usuários. Quanto aos aspectos
negativos, as respostas são referentes à velocidade do recurso, que está relacionada aos
equipamentos dos usuários, portanto, provocando interferência nos momentos de
utilização. Aqui nos reportamos à questão da interface do usuário, que além de ser um
fator individual de conhecimento técnico é também uma condição socioeconômica, que
determina a forma de acesso ao ambiente. Consideramos o percentual de 78% de aspectos
positivos, em oposição aos 22% de aspectos negativos, como um indicador de aprovação
do recurso.

4. Considerações Finais
Sem acessibilidade a aprendizagem não é efetiva e os problemas estão tanto nos
ambientes quanto nos profissionais sem preparação para o trabalho com surdos, ou seja,
desconhecem as necessidades educativas destes sujeitos. Para eles, cursos à distância são
ótimos para surdos, pois a tecnologia resolve o problema comunicativo. Isto é um
equívoco, pois como já colocamos anteriormente, o português escrito é segunda língua
para os surdos, sendo que o entendimento, construção de pensamento e aprendizagem
acontece a partir de sua primeira língua, a Língua de Sinais, assim, toda a proposta de
educação que não atenda esta exigência é considerada inadequada.
Quanto às questões de acessibilidade para surdos no AVEA do Curso de
Letras/LIBRAS da UFSC, nos polos do Rio Grande do Sul, entendemos que a proposta
atende, em boa parte, às necessidades dos alunos surdos. Quanto ao curso Letras/LIBRAS
foram constatados bons percentuais de aprovação, sendo que a procura por ele recai
basicamente na busca de aprofundamento de conhecimentos e de formação na área de
ensino de LIBRAS. Estes dados vêm de encontro a questão da pesquisa quanto à
necessidade de adequação dos AVEA para surdos, pois desta forma disponibiliza-se o
acesso às informações e ao conhecimento com a maior plenitude possível.
Finalizando, gostaríamos de reiterar nossa convicção na importância do curso de
Letras/LIBRAS da UFSC, que é responsável pela formação dos futuros profissionais
surdos atuantes na área do ensino de LIBRAS, mas também apontamos, que tendo
respondido aos questionamentos aos quais esta pesquisa se propôs, se faz necessária a
reformulação dos itens que se apresentaram como barreiras à aprendizagem dos alunos.
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Abstract. Virtual Learning Environments (VLEs) are resources that favor
communication between the actors involved in distant learning (DL). Using
Multi-agent Systems (MAS) to attribute Artificial Intelligence to VLEs may
facilitate the learning process. Existing VLEs are tools that assist students, but
none of these address aspects of DL management concerning the legislation of
DL. As such, this article presents an integrated VLE-MAS model that allows the
VLE to assist DL managers in their different tasks by incorporating resources
concerned with DL legislation.
Resumo. Dentro da Educação a Distância (EaD), os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA) são considerados recursos que favorecem a comunicação
entre os atores envolvidos. Atribuir Inteligência Artificial aos AVAs, utilizando
Sistemas Multiagentes (SMA) é uma forma de facilitar o processo de
aprendizagem. Ao trabalhar com os AVAs existentes, pode-se observar que
todos são ferramentas de auxílio ao aluno, porém nenhum trabalha aspectos da
gestão da EaD dando suporte a legislação. Por esse motivo, esse artigo
apresenta um modelo de integração de AVA-SMA que possa tornar o AVA capaz
de auxiliar os gestores da EaD em suas tarefas incorporando uma
representação de legislação.

1. Introdução
Em muitos países, como no Brasil, a Educação a Distância (EaD) tornou-se uma
possibilidade para democratizar a educação, permitindo a inclusão social, visto que
consegue atingir locais onde não existem Instituições de Ensino (IEs). No Brasil, a EaD
é regida por bases legais que foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei no. 9.334). A legislação que ampara a EaD também regulamenta
e determina suas ações e funções, visto que um dos grandes desafios é fazer com que as
IEs atendam às exigências pedagógicas.
A tecnologia que permitiu o avanço da EaD foi o desenvolvimento dos espaços
virtuais denominados de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
Na perspectiva do processo que envolve questões de cunho administrativo, os
AVAs existentes hoje, não apresentam nenhum tipo de suporte, trabalhando de forma
distanciada das leis, normas e regulamentações que o Governo e as próprias IEs
determinam para o bom andamento da EaD. Sendo assim, os AVAs são incapazes de
impor a seus atores as normas que estão em vigência, condicionando as ações que
realizam no ambiente àquelas normas.
Este trabalho propõe uma alternativa para essa deficiência de suporte à legislação
nos AVAs existentes ao possibilitar a incorporação das leis e normas que regem a EaD,
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visando auxiliar nas tarefas relacionadas à gestão institucional. Baseado nisso, o objetivo
desse artigo é apresentar a criação de um protótipo do modelo que permita a integração
em AVA dos principais aspectos da legislação de EaD, intermediados por um SMA.
Uma forma de instrumentalizar a interação dos agentes em um SMA é a utilização
de uma estrutura organizacional, permitindo regulamentar as restrições e as permissões
que são definidas pelas leis e normativas. foi realizado um estudo sobre os modelos
organizacionais para SMA, onde o modelo escolhido para o desenvolvimento do trabalho
foi o modelo Model of Organization for Multi-Agent+ (Moise+), desenvolvido por
[Hübner, Sichman e Boissier 2002], devido à sua facilidade de incorporação à plataforma
Jason [Boissier, Bordini, Hübner, Ricci e Santi 2013].
Afim de incorporar os SMA aos AVA bem como trabalhar com a normatividade
dentro de sistemas sociais foi realizado um estudo sobre os conceitos sobre o Sistema
Jurídico proposto por [Kelsen 2009], afim de determinar as noções normativas, como a
obrigação, dever e proibição, afim de facilitar a concepção bem como a especificação de
sistemas de computação, tornando-os mais autônomos. Para a formalização desse modelo
será utilizado como estudo de caso a modalidade de EaD em um Instituto Federal, focando
no programa de Governo denominado Rede e-Tec, que tem como foco a oferta de cursos
técnicos e a formação inicial. Os atores que sofrerão impactos através da utilização desse
sistema são aqueles que estão envolvidos com a questões de gestão da Educação a
Distância, ou seja, coordenadores gerias e adjuntos da Rede e-Tec Brasil, coordenadores
de Departamentos de EaD, coordenadores de cursos, professores e equipe
multidisciplinares.

2. Modelo De Sistema AVA-SMA Orientado à Legislação
Para modelar e elaborar o sistema de um AVA-SMA orientado à legislação, tomou-se
como base alguns aspectos fundamentais do modelo sistemático e hierárquico da EaD do
IF.
2.1. Sistema Multiagente
O sistema multiagente é integrado dentro do AVA, e por esse motivo utiliza sua base de
dados, com os usuários bem como perfis que estão cadastrados. O sistema multiagente
permite que os usuários façam suas ações normalmente para que o sistema legislador
possa monitorar e verificar a legalidade dessas atividades. Pode-se dizer que essa parte
do sistema é o AVA, em si. Dentro do sistema multiagente temos vários papéis
denominados de Agentes Sociais, sem hierarquia. Esses agentes sociais que compõem o
sistema assumem papéis ou grupo de papéis. Nesse caso, esse sistema é dividido em
diversas categorias, sendo que um usuário pode assumir diferentes papéis, onde, por
exemplo, um professor pode ser membro da equipe multidisciplinar ou o professor que
irá ministrar uma disciplina.
2.2.

Sistema Legislador

O sistema legislador terá como finalidade monitorar todas as ações realizadas no sistema
de sociedade afim de garantir que os agentes estejam atuando dentro da legalidade. No
caso dos papéis sociais não estarem cumprindo com suas metas, o sistema fica
responsável de enviar notificações bem como aplicar penalidades.
Ainda dentro do sistema legislador estará incluído sistema multiagente baseado
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no modelo organizacional apresentado anteriormente, que trabalhará com a hierarquia de
papéis ou grupos de papéis. O sistema legislador será formado por quatro principais
papéis que serão considerados como agentes de software, que irão interagir entre si afim
de monitorar e avaliar o andamento das ações e metas que estão ocorrendo dentro do
sistema de sociedade.
O primeiro papel é denominado de papel legislador, que é responsável por realizar
as ações de criar, modificar e remover normas e planos do SMA, sendo considerado um
emissor de normas. Neste caso, o papel legislador será soberano sobre as normas, sendo
assim, todas as tarefas de criar, modificar e remover normas, fica a cargo desse papel. O
segundo papel é chamado de papel monitor, cuja sua finalidade é auxiliar na extração e
captação de informações do que está ocorrendo no sistema de sociedades. Esse agente
fica observando em tempo real as ações do sistema para verificar se os demais agentes
estão cumprindo com as normas e planos.
Os papéis de monitores podem ser classificados em dois tipos: 1) Monitores de
Normas: observam as normas e o comportamento dos papéis sociais, captando
informações referentes ao cumprimento ou não desses normas; 2) Monitores de Planos:
captam informações sobre o estado corrente dos papéis sociais, garantido a execução dos
planos que devem ser realizados para se atingir as metas. Nesse caso, o sistema legislador
poderá possuir no mínimo dois agentes monitores.
O terceiro papel é o papel noticiador que tem como objetivo principal apresentar
lembretes das ações pendentes ou de prazos a serem cumpridos antes de serem
penalizados. Além disso, esse papel também terá a finalidade de mostrar onde foram
baseadas as normas, ou seja, de qual lei, normativa, regimento ou contrato as normas
foram baseadas e consequentemente extraídas. Nesse caso, o modelo irá se basear na
Especificação Deôntica do SMA afim de buscar essas informações. O notificador
também, com base nos e-mails cadastrados no AVA, irá disparar mensagens aos usuários
sobre pendências ou penalidades aplicadas aos agentes. E por fim, o último agente é
chamado de papel aplicador, e sua função é auxiliar na aplicação de normas e planos bem
como será responsável por aplicar as sanções e penalidades quando as normas não forem
cumpridas de forma correta.
O papel aplicador terá duas subdivisões: o aplicador de Sanções que realizam a
efetiva aplicação de sanções e penalidades prescritas nas normas aos papéis sociais que a
descumprem e o aplicador de Planos que executam os planos de ações e alteram as
propriedades estruturais do conjunto dos papéis sociais.
Esta hierarquia mostra os papéis conforme sua ordem de autonomia e é baseada
em determinadas regras que são importantes para aquela sociedade de agentes onde o
papel com posição inferior é sempre subordinado a papéis com posições superiores. Neste
caso, os papéis deixam de ser denominados de papéis sociais para serem chamados de
papéis organizacional, que se tornam componentes proativos do sistema legislador, pelo
fato de estarem ligados a um conjunto de artefatos e tem como principal característica a
autonomia.
Esses artefatos são baseados o metamodelo de Agentes e Artefatos (A & A)
[Hübner et al. 2010] que incorporam um conjunto de metas e planos. Sendo assim, podese dizer que esses artefatos são as leis, normas, regimentos, decretos e contratos que irão
determinar as ações a serem executadas pelos agentes e demais papéis.
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3. Protótipo do funcionamento do Modelo de Sistema AVA-SMA Orientado à
Legislação Aplicado ao Moodle
O Modelo AVA-SMA orientado à legislação, quando aplicado ao sistema MOODLE
[Dougiamas e Taylor 2003], notifica os usuários do sistema de sociedade através de um
caixa incorporado ao ambiente chamado de box que pode ser considerado um plug-in do
MOODLE. Ao ativar esse plug-in, o Papel Monitor analisará todas as ações dos usuários
com base nas regras previamente criadas pelo Papel Legislador e no conjunto de ações
que devem ser realizadas pelo sistema no caso de cumprimento ou descumprimento
dessas regras. Ao identificar uma regra com pendência ou que foi cumprida, o Papel
Monitor em conjunto com o Papel Notificador irá mostrar uma mensagem nesse box
formada pelos componentes demonstrados.
Além disso, o Papel Monitor analisará todas as ações que não forem realizadas e
o Papel Aplicador irá realizar ações de sanção sobre os usuários do sistema de sociedade
que deixarem de cumprir a regra, dentro do limite estipulado. O Papel Aplicador sempre
encaminhará uma mensagem ao box sobre a ação que foi realizada para os usuários
hierarquicamente superiores, conforme especificação deôntica do modeloorganizacional
SMA, bem como mensagem via e-mail. A mensagem do aplicador será composta por:
nome do Usuário e mensagem padrão para cada ação realizada pelo papel aplicador.
Para a realização dessas simulações, foi utilizado a implementação de interface,
utilizando a linguagem PHP, incorporado ao MOODLE versão 3.1. A escolha do AVAse
deu pelo fato de que todas os programas de EaD do IF em questão já o utilizam. Como
base nessa simulação de interface, a seguir será apresentada um exemplo de como
MOODLE, se comporta em relação ao cumprimento ou descumprimento de algumas
regras que envolvem o coordenador de curso.
Um coordenador de curso ao ser selecionado para exercer a função deve realizar
o cadastrado provisório no MOODLE. Após isso, o mesmo deverá postar no MOODLE
os documentos comprobatórios para atuar na função. Ao postar, a Coordenação Geral,
receberá por meio do Papel Notificador um aviso de que todos os documentos foram
postados. Além disso, o gestor que está hierarquicamente acima do Coordenador de
Curso, no caso Coordenador de Departamento, também receberá uma notificação.
Sendo assim, a Coordenação Geral faz a conferência manual dos documentos. Se
os documentos estiverem todos entregues e sem pendências, o Papel Notificador enviará
uma mensagem de retorno a esse usuário enquanto que o Papel Aplicador liberará o
acesso em todas áreas do MOODLE, passando o papel de usuário visitante para
Coordenador de Curso. No caso dos documentos enviados apresentarem dependências, a
equipe multidisciplinar irá marcar quais documentos apresentam problemas escolhendo
em uma lista qual a pendência existente de acordo com a legislação. Além disso, será
determinado um período para o reenvio do documento. Um exemplo, de pendência de
documentos pode ser quando o coordenador de curso não apresenta o atestado que
comprove a experiência de magistério exigida por lei. Nesse caso, a equipe
multidisciplinar, liderada pelo coordenador geral e adjunto, escolherá em lista a regra que
está pendente.
Após isso, Papel Notificador enviará tanto ao coordenador de
curso quanto ao de departamento uma mensagem com o nome do usuário, a pendência
conforme a legislação bem como um link para lei que rege essa regra e o prazo final para
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a nova postagem do documento. Caso o documento seja reenviado dentro do prazo e
estiver de acordo, o Papel Notificador enviará uma mensagem de retorno a esse usuário
enquanto que o Papel Aplicador liberará o acesso em todas áreas do MOODLE. Se os
documentos pendentes não forem enviados dentro do prazo e/ou não estiverem de acordo
com a legislação, o Papel Notificador irá cortar o acesso do usuário e avisar os papéis que
estão hierarquicamente acima do papel dessa ação.

4. Considerações Finais
Ao analisar o estado da arte dos AVAs pôde-se observar que todos trabalham como
ferramentas de auxílio ao aprendizado, porém nenhum deles trabalha aspectos da gestão
da EaD dando suporte a legislação dessa modalidade. Afim de atender essa demanda
detectada pela autora ao longo da sua trajetória na atuação nessa modalidade, é que esse
trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar um AVA e propor um modelo para
melhor a qualidade da gestão administrativa, visto que é importante que os gestores
mantenham o foco na legislação existente para a EaD.
O Modelo de Sistema AVA-SMA orientado à Legislação foi desenvolvido com o
objetivo de auxiliar o trabalho manual realizado hoje pelos gestores da EaD quando se
trabalha com as questões relacionadas ao processo de gestão corporativa ou institucional.
Orientar legislação dentro de um AVApermite que as diferentes IEs brasileiras trabalhem
de forma padronizada a legislação, fazendo assim com que todas as informações fiquem
documentadas dentro de um espaço institucional, que tanto a equipe de gestão
institucional quando a equipe governamental possa ter acesso a essas informações,
conforme é solicitado pelo Tribunal de Contas da União.
A vantagem do modelo, ao ser incorporado à interface de um AVA, permite que
qualquer usuário que já tenha recebido treinamentos possa utilizar o modelo proposto sem
grandes dificuldades, visto que o design e a simplicidade do ambiente permitem o uso
fácil e agradável que leva ao entendimento e realização das ações cujos condicionamentos
legais costumam ser considerados difíceis de entender. Em futuros projetos, será possível
implementar um número maior de ações bem e incorporar a parte de relatórios,
disponíveis aos gestores, com as atividades que envolvam as questões administrativas
realizadas ou não pelos usuários do sistema de sociedade.
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Abstract. This paper expounds the construction of a site, in order to stimulate
the reading of classic Brazilian literature’s short stories. Knowing the
importance of this kind of reading for the historical and cultural knowledge of
students, besides their lack of motivation for traditional reading, a system was
created using the PHP language in the creation of a site to be used as a
resource which can favor significantly the non-linear reading of classical
texts, allowing the choice of the short stories’ reading order through images
and allowing the readers to add feedback about what they read, assisting and
complementing the reading performed by future users of the site.
Resumo. Este artigo discorre sobre a construção de um site, objetivando o
estímulo à leitura de contos clássicos da literatura brasileira. Tendo clara a
importância de tal leitura para o conhecimento histórico-cultural dos alunos e
a desmotivação destes pela leitura tradicional, foi criado um sistema
utilizando a linguagem PHP na elaboração de um site a ser utilizado como
recurso que pode favorecer significativamente a proposta de oportunizar uma
leitura não linear de textos clássicos, permitindo a escolha da ordem de
leitura dos contos a partir de imagens e possibilitando aos leitores
acrescentar um feedback sobre o que leram, auxiliando e complementando a
leitura realizada por futuros usuários do site.

1. Introdução
Tem-se notado, nas instituições de ensino brasileiras, um crescente desinteresse
pela leitura de textos literários, principalmente clássicos, por terem formato e estilo
diferentes da literatura contemporânea e/ou linguagem arcaica, o que dificulta sua
compreensão. Para oportunizar uma leitura não linear de contos clássicos da literatura
brasileira foi desenvolvido um site que permite a escolha da ordem de leitura a partir de
imagens, disponibilizando espaço para feedback da leitura feita pelos usuários.
Pretende-se, ainda, criar um hiperlink nas palavras arcaicas e/ou de difícil compreensão
para que a leitura flua naturalmente, também disponibilizar vocabulário criativo de
termos estranhos ao cotidiano do leitor.
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No livro Por que ler os clássicos?, Ítalo Calvino (2007) admoesta a que não se
perca o hábito, embora difícil, da leitura de tais textos. Ana Maria Machado (2002), expresidente da Academia Brasileira de Letras, sublinha que, devido à inexistência de uma
máquina do tempo, a leitura é o melhor recurso para viajarmos a outros tempos e
lugares.
O desenvolvimento do site foi iniciado no primeiro semestre de 2016. Tendo em
vista que grande parte dos objetos utilizados pelos seres humanos é construída
empregando-se componentes, que são partes que, uma vez agregados convenientemente,
geram uma arquitetura utilizável com uma aplicação definida [Tonsig 2013], valeu-se da
engenharia de software para ajudar a definir como os componentes interagem dentro do
sistema. De acordo com Pressman (2011), ela é o estabelecimento e o emprego de
sólidos princípios de engenharia, de modo a obter software de maneira econômica, que
seja confiável e funcione de forma eficiente em máquinas reais.
Podemos classificar o sistema estruturado descrito neste artigo – Literatura em
Rede – como um sistema de entretenimento, o qual, conforme Sommerville (2011), a
principal utilização é pessoal e objetiva entreter o usuário, sendo que a maioria desses
sistemas são de jogos de diferentes tipos. A qualidade de interação com o usuário é a
característica mais importante desses sistemas.

2. Interação e Programação
Com a internet e o surgimento constante de novas tecnologias surge a
necessidade de novas linhas de pensamento dentro das práticas de ensino tradicionais.
Nessa linha de raciocínio, para a idealização do site, uniu-se o conhecimento de
graduandos e professores do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet e
um Mestre em Literatura, construindo um sistema, intitulado Literatura em Rede, o qual
possui interface simples, pois, segundo Ferreira & Leite (2004) a informação tem um
papel crucial e as interfaces dos sites das instituições devem ser projetadas com o
propósito de estabelecer uma interação produtiva entre o sistema e seus usuários.
A interface é a parte do sistema computacional com a qual o usuário se
comunica, ou seja, aquela com a qual ele entra em contato para disparar as ações
desejadas do sistema e receber os resultados destas ações, que o usuário então interpreta
para, em seguida, definir suas próximas ações. A esse processo de comunicação entre
usuário e sistema dá-se o nome “interação” [Barbosa & Silva 2010].
De acordo com Oliveira (2004), uma interface faz parte do sistema
computacional e determina como as pessoas operam e controlam o sistema. Quando a
interface é bem projetada, ela é compreensível, agradável e controlável; os usuários se
sentem satisfeitos e responsáveis pelas ações.
Para ler os contos, os alunos escolhem uma imagem, clica nela e aparece uma
parte do texto. Aleatoriamente e com apoio das imagens, o conto torna-se
compreensível. As figuras ficam organizadas em pares e na vertical (Figura 1).
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Figura 1. Organização das imagens.

Todas as histórias ficam na página inicial, listadas na vertical, acompanhadas ao
lado por todas as informações cadastradas pelos administradores, como nome e ano do
conto em questão, após, consta um redirecionamento clicável para a história escolhida
como ilustra a Figura 2. Para teste, utilizou-se o livro infantil O patinho feio.

Figura 2. Organização dos contos cadastrados.

Para não termos de repetir o código de conexão com o banco de dados em todas
as páginas, criamos uma include contendo esse código, sendo que essa include pode ser
chamada toda vez que precisarmos abrir uma conexão com o MySQL. Como exemplo,
mostramos a figura abaixo (Figura 3), a qual apresenta a inclusão da página menu.php
na página mostrar_imagens.php.

Figura 3. Exemplo de Include.

Conseguiu-se avançar muito na construção do sistema Literatura em Rede
durante o primeiro semestre de 2016. Alcançou-se boa parte dos objetivos, entre eles, o
cadastro dos contos, o cadastro de imagens e histórias relacionadas a esses contos e sua
visualização pelos usuários comuns que irão utilizar esse sistema. O espaço para criação
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de finais alternativos ou histórias alternativas pelo usuário cadastrado também já está
disponível.
Similarmente, o administrador também tem a opção de listar as histórias
adicionadas pelos usuários, entrando na opção “Novas Histórias para Verificar”, dentro
da página exclusiva do administrador, e excluir conteúdos que não estejam em
concordância com a proposta do site, que é promover a leitura de clássicos. O
responsável pode aceitar ou excluir as histórias alternativas.
O site ainda não está finalizado, está apenas em fase de teste na instituição, pois
há algumas funcionalidades a serem produzidas e implantadas, entre elas, a edição e a
exclusão das imagens e histórias cadastradas pelo administrador.

3. Redes de Computadores
Comunicação significa transferência de informação entre um transmissor e um
receptor. A propriedade de informações corretas e de qualidade possibilita a tomada de
decisões e de estratégias em negócios, além do mais, informação armazenada é
conhecimento acumulado que pode ser consultado, utilizado ou transferido para causas
maiores [Sousa 2009]. O rápido progresso tecnológico, faz com que as áreas de
comunicação estejam em convergência rapidamente e são cada vez menores as
diferenças entre coleta, transporte, armazenamento e processamento de informações
[Tanenbaum 2003].
Neste momento, optou-se por fazer uma rede local, onde é possível mostrar o
site em funcionamento para alunos, professores e técnicos do campus, sendo colocado
ao acesso de todos na internet. As redes locais, muitas vezes chamadas de LANs, são
redes privadas contidas em um único edifício ou campus universitário com até alguns
quilômetros de extensão. Elas são amplamente usadas para conectar computadores
pessoais e estações de trabalho em escritórios e instalações industriais de empresas,
permitindo o compartilhamento de recursos e a troca de informações [Tanenbaum
2003].

4. Considerações finais
O objetivo principal deste trabalho foi alcançado, restando outros que se
pretende aprimorar ainda este ano. O que já foi construído resultou em um recurso que
tende a favorecer significativamente a proposta inicial e principal que era oportunizar
uma leitura não linear de textos clássicos, permitindo a escolha da ordem de leitura dos
contos a partir de imagens e a possibilidade de se acrescentar um feedback nas leituras
realizadas.
Estão disponíveis para leitura no Literatura em Rede os seguintes contos:
“Negrinha”, de Monteiro Lobato; “A cartomante”, de Machado de Assis; e “A hora e
vez de Augusto Matraga”, de Guimarães Rosa; todos contos clássicos de autores
expoentes da Literatura Brasileira.
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Com a evolução das tecnologias, as divulgações de produtos de todos os tipos
necessitam ocorrer de formas diversificadas, incluindo as formas de leitura, em um
mundo onde os jovens demonstram pouco interesse por clássicos da literatura brasileira.
Como atualmente os consumidores estão mais exigentes e o mercado mais
requisitado e competitivo, é necessário ter um bom planejamento na hora da criação de
sites e sistemas, portanto, deve-se estabelecer uma interação produtiva entre eles e seus
usuários, ou seja, a interface. Ela é a principal parte do sistema computacional com a
qual o usuário se comunica, é onde interpreta para, em seguida, definir suas próximas
ações. Sendo assim, quando uma interface é bem projetada, ela é compreensível,
agradável e controlável, por conseguinte, os usuários se sentem satisfeitos e retornam ao
site. Esse é o intuito do Literatura em Rede.
A utilização dos mais diversos recursos e linguagens fez com que o sistema
funcionasse da melhor forma possível, buscando alcançar um site que seguisse a
proposta da usabilidade. Nos próximos semestres conseguir-se-á realizar melhorias e
adaptações para outras linguagens, buscando assim, o desenvolvimento do site, de forma
a tornar-se o recurso de incentivo à leitura de clássicos que objetiva-se que seja.
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Abstract. This paper presents the relationship between Papert’s
Constructionism and the ADDIE model of instructional design. The experiment
was done with a class of students from a computer networks technical course
in the distance education format. Firstly, we established the theoretical
relationship between the dimensions that contribute to the Constructionism and
the phases of the ADDIE model. From this study, the Digital Relationship were
created. These Learning Objects built by the students were based on these
relations to fulfil the objective of this work. In the end, the experiment was
analyzed through three methods: participant observation, semi-structured
interviews, and analysis of the objects. The results showed the existence of
relations as well as the efficiency of Digital Interfaces for the development of
Digital Learning Objects.
Resumo. Este trabalho apresenta as relações entre o Construcionismo de
Papert e o modelo ADDIE de design instrucional. A experimentação foi
desenvolvida em uma turma de alunos de um Curso Técnico em Redes de
Computadores na modalidade EAD. Primeiramente, estabeleceu-se a relação
teórica entre as dimensões que aportam o Construcionismo e as fases do
modelo ADDIE. Como consequência deste estudo, chegou-se, então, às
Relações Digitais. Estas Relações embasaram os Objetos de Aprendizagem
construídos pelos alunos com o objetivo de comprovar o objetivo deste
trabalho. Ao final, analisa-se o experimento através de três metodologias:
observação participante, entrevistas semiestruturadas e análise dos objetos.
Os resultados apontaram a existência das relações bem como a eficiência das
Relações Digitais para o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem
Digitais.
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1. Introdução
A Educação à distância (EAD) percorre um processo interativo entre seus principais
agentes, ou seja, entre professor – tutor, tutor – aluno ou professor – aluno. Tal processo
deve ser proporcionado, em grande parte, pelo material didático com características e
temáticas especiais para este determinado fim. O grande desafio é gerar materiais que
criem desafios cognitivos para os alunos e que promovam o desenvolvimento de novas
competências no campo da ação, Corrêa (2007). Os Objetos de Aprendizagem (OA),
quando bem estruturados, podem auxiliar nesse processo interativo; para tanto,
necessitam seguir padrões e protocolos que regem sua natureza digital (quando recurso
informático). No entanto, por mais óbvio que possa parecer, essa é a maior dificuldade
enfrentada por aqueles que desejam trabalhar com esses recursos, Silva (2011).
O modelo ADDIE de design instrucional, proporciona padrões para o
desenvolvimento de OA, porém, segundo Filatro (2008), estes objetos devem ser
suportados por propostas educacionais. Este trabalho estuda a existência de relações
entre a proposta construcionista de Papert e o modelo ADDIE na criação de Objetos de
Aprendizagem específicos, verificando-se, desta forma, o suporte pedagógico
proporcionado por esse modelo.
Esta proposta adquire significância na medida em que procura garantir a
interatividade proporcionada pelo Construcionismo aos OA desenvolvidos segundo o
modelo ADDIE de Design Instrucional.
2. Do Construcionismo ao Modelo ADDIE
Na proposta construcionista de Papert (1986, 1994), o aluno, usando o computador,
visualiza suas construções mentais relacionando o concreto com o abstrato por meio de
um processo interativo que favorece a construção do conhecimento; para tal, em 1986,
Papert desenvolveu uma linguagem de programação chamada Logo.
Os estudos realizados por Papert (1986) com o ambiente Logo originaram as
cinco dimensões que formam a base do Construcionismo. As cinco dimensões são:
Pragmática, que refere-se à sensação do aprendiz estar aprendendo algo que pode ser
utilizado de imediato; Sintônica, que norteia a construção de objetos contextualizados e
em sintonia com o que o aprendiz considera importante; Sintática, que possibilita o
aprendiz acessar facilmente os elementos básicos que compõem o ambiente de
aprendizagem e interagir com estes elementos; Semântica, que refere-se à descoberta de
novos conceitos à partir da manipulação de objetos que carregam significados que
fazem sentido ao aprendiz e Social, que aborda as relações sociais e a cultura do
ambiente no qual o aprendiz se encontra.
As cinco dimensões de Papert serão inter-relacionadas com as fases do modelo
ADDIE de Design Instrucional, verificando seu aporte pedagógico a esse modelo no
desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem.
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3. As Relações entre as Dimensões do Construcionismo com as Fases do Modelo
ADDIE
Considerando-se o trabalho de Papert relacionado com o aprendizado através da
utilização de meios eletrônicos e também o sucesso de sua linguagem de programação
Logo, decidiu-se pela escolha do Construcionismo como suporte pedagógico ao modelo
ADDIE. Para tanto, estabeleceram-se relações entre as dimensões do Construcionismo e
as fases do modelo ADDIE, com o objetivo de oferecer suporte metodológico para a
construção de objetos de aprendizagem.
Para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem digitais, essas relações
foram definidas como: Relação de visualizar: o aluno, a partir do momento em que é
desafiado a solucionar determinados problemas com a criação de OA, inicia a procura
de soluções e de sua elaboração através de elementos digitais apropriados; Relação de
planejar: com elementos digitais proporcionados por softwares específicos, o aluno
começa a estruturar o seu OA através da escolha dos componentes apropriados; Relação
de interagir: o aluno desenvolve seu OA a partir da integração dos componentes
digitais escolhidos; Relação de construir: com o OA pronto, o aluno poderá observar o
objeto de diversas maneiras (rotacionando-o na tela do computador, por exemplo),
levando-o a estabelecer novas interações cognitivas determinando então sua
aprendizagem; Relação de verificar: nesta etapa, o aluno poderá comparar o seu objeto
com outros, levando-o a novas interações cognitivas.
Essas relações foram designadas por Relações para Criação de Objetos de
Aprendizagem Digitais ou simplesmente de Relações Digitais.
4. Os Softwares para a Criação dos Objetos de Aprendizagem Digitais
A escolha dos softwares para a criação dos Objetos de Aprendizagem Digitais foi feita
levando-se em consideração os conceitos das Relações Digitais, procurando verificar se
os mesmos proporcionavam a interação e a exploração dos objetos sobre diversos
ângulos. Decidiu-se, então, utilizar softwares que dessem conta da criação de objetos
animados com a utilização de Realidade Aumentada (RA), pois estas tecnologias
atendem aos requisitos descritos.
Para criação dos objetos de aprendizagem, utilizou-se o software Autodesk 3ds
Max versão 2013. Este é um software de modelagem 3D de animação e renderização
que permite personalizar, colaborar ou criar um conteúdo 3D rapidamente.
Após os objetos de aprendizagem terem sido criados neste software, utilizou-se
para visualizar, em realidade aumentada, a ferramenta livre Aumentaty Author.
5. Aplicação e análise dos dados
A pesquisa foi aplicada em uma turma de onze alunos matriculados no Curso Técnico
em Redes de Computadores, durante uma aula presencial em um polo de EAD do
Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos. Primeiramente o
professor/pesquisador explicou os cinco passos das Relações Digitais e como se deve
trabalhar com o software Autodesk 3ds Max; após isso, os alunos desenvolveram suas
animações através da conexão de dois ou mais sólidos geométricos representando
topologias de redes de computadores. Os alunos tiveram a oportunidade de visualizar
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seus objetos em Realidade Aumentada (RA), com o aplicativo Aumentaty. Os objetos
criados estão disponíveis em1.
A análise dos dados foi feita em três etapas: observação participante, análise dos
OAs e análise das entrevistas semiestruturadas. Através destas etapas, conseguiu-se
determinar a existência das etapas das Relações Digitais, o que nos leva diretamente às
relações propostas entre o modelo ADDIE e o Construcionismo.
6. Resultados e discussões
O professor/pesquisador obteve, através da observação participante, dados importantes
para a verificação do resultado do experimento, uma vez que constatou significativo
interesse e curiosidade dos alunos no aprendizado do software Autodesk 3ds Max, bem
como na posterior construção do OA. Pode-se constatar durante este processo as
Relações Digitais de visualizar, planejar e interagir, porque os alunos, ao aprenderem
como trabalhar com figuras geométricas espaciais (cubo, cilindro, esfera, etc.),
planejaram sua topologia de rede através da integração desses sólidos. Ressalta-se que,
durante esta etapa, o professor/pesquisador atuou no sentido de esclarecer dúvidas
pontuais dos alunos em relação ao software Autodesk 3ds Max, porém sem interferir ou
indicar soluções quanto àquelas encontradas pelos alunos para desenvolverem suas
topologias.
Após os OAs prontos, o professor/pesquisador explicou ao grupo a utilização do
software Aumentaty, em que os alunos puderam visualizar seu trabalho em RA. Durante
este processo, observou-se que os alunos primeiramente demonstraram curiosidade com
relação à RA e, posteriormente, fixaram-se na observação de seus objetos das diversas
formas que o software permitia. Nesta fase o professor pesquisador constatou de forma
genérica as etapas de construir e também de verificar, uma vez que espontaneamente
os alunos compararam seus objetos com os demais já postados no ambiente de
aprendizagem Moodle.
As entrevistas com os alunos foram feitas de forma individual, com questões
norteadoras, de modo a verificar se o aluno desenvolveu seu OA de acordo com as
Relações Digitais. As questões foram estas: 1) Ao olhar o aplicativo 3ds Max, você
lembrou das figuras geométricas?; 2) Quais as figuras que lhe pareceram familiares?; 3)
Ao olhar as figuras geométricas estas lhe levaram a considerar uma topologia de rede
específica?; 3) Quais figuras?; 4) Para você, foi fácil começar a produzir a topologia?;
6) Você conseguir produzir o que imaginou?; 7) Como você enxergou o seu trabalho
após pronto? Bonito, feio, etc…; 8) A construção do objeto foi importante para sua
melhor compreensão da topologia de redes?.
Considerando as duas primeiras perguntas, todos os alunos reconheceram as
figuras geométricas espaciais que, por default, pertencem ao software, evidenciando,
desta forma, as relações de visualizar e planejar. A partir das respostas das perguntas
3, 4 e 5, onde, de uma forma geral, os alunos conseguiram desenvolverem suas
topologias, constata-se a relação de interagir. Através da questão 6, a maioria dos
1

Os links a seguir mostram OAs realizados pelos alunos, disponíveis para visualização na internet:
https://www.youtube.com/watch?v=PkLZzX95JCU, https://www.youtube.com/watch?v=dizSRjyGD_I,
https://www.youtube.com/watch?v=uowl1OmB62U e https://www.youtube.com/watch?v=AE4GKMp3C4.
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alunos conseguiu encontrar novos componentes que os auxiliaram na aprendizagem de
topologias de redes de computadores, caracterizando a relação de construir. Já a relação
de verificar ficou caracterizada com as respostas das perguntas 7 e 8, quando, através de
suas respostas, percebeu-se novas interações cognitivas.
Com a análise dos Objetos de Aprendizagem construídos pelos alunos, o
professor/pesquisador percebeu em todos eles que foram colocadas animações
principalmente em forma de “pacotes de dados” que representam as informações
percorrendo as redes de computadores e, também, em alguns casos, foram incluídos nas
topologias conteúdos de redes mais avançados como “colisão de dados” e
“multiplexação”. Estes fatos contribuem para atestar a curiosidade e o interesse do aluno
em explorar mais o software na busca de maior interação com conteúdos de seu
interesse.
Como já dito anteriormente, as animações feitas com o software 3ds Max
adquirem melhor visualização proporcionada pela RA através do software Aumentaty.
Deste modo, os objetos em RA vêm ao encontro das Relações Digitais principalmente
na etapa de construir, proporcionando ao aluno uma aprendizagem interativa que
complementam de forma significativa o aprendizado dos conceitos relacionados às
topologias.
Desta forma, pode-se verificar todas as Relações Digitais na criação de OA nesta
turma de alunos do Curso Técnico em Redes de Computadores na modalidade EAD.
Acredita-se que essas relações poderão servir de suporte à criação de OA em trabalhos
futuros.
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Abstract. This article proposes a conceptual Learning Trajectory for
introductory programming course designed based on Conceptual Learning
Trajectory Model (MOTRAC). It presents the segmentation of all the concepts
involved in this discipline. The trajectory proposal is the first result of a project
that seeks to develop a learning environment for programming that consider
different levels of knowledge and each student learning rhythms, providing an
environment that promotes autonomy.
Resumo. Este artigo apresenta uma proposta de Trajetória de Aprendizagem
Conceitual para a disciplina de programação introdutória elaborada com base
no Modelo de Trajetória de Aprendizagem Conceitual (MOTRAC). São
apresentadas a segmentação interobjetos e a segmentação intraobjetos de todos
os conceitos envolvidos nesta disciplina. A trajetória proposta é o primeiro
resultado de um projeto que busca desenvolver um ambiente de aprendizagem
para programação que considere diferentes níveis de conhecimento e ritmos de
aprendizagem de cada estudante, proporcionando assim um ambiente que
favoreça a autonomia.

1. Introdução
A disciplina introdutória de programação é conhecida por ter altas taxas de reprovação e
ser considerada uma das disciplinas mais difíceis dos cursos da área de informática
(Watson e Li, 2014). Uma síntese que categoriza as principais dificuldades enfrentadas
pelos estudantes foi elaborada por Raabe (2005) com base na literatura e em percepções
sobre turmas desta disciplina na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Nesta
síntese, adaptada por Iepsen (2013), as dificuldades são categorizadas como sendo de
natureza didática, cognitiva e afetiva. Efeitos de desconsiderar os diferentes ritmos de
aprendizagem e níveis de conhecimentos prévios dos estudantes podem ser observados
nestas três categorias de dificuldades.
Um ambiente de aprendizagem que considere as diferenças existentes entre os
estudantes, ajustando o avanço no conteúdo ao seu ritmo e à sua base de conhecimentos
prévios, pode vir a contribuir para reduzir as suas dificuldades. Desta forma este artigo
apresenta o primeiro resultado dos esforços na construção deste ambiente, sendo ele a
construção de uma Trajetória de Aprendizagem Conceitual com base no Modelo de
Trajetórias de Aprendizagem Conceituais (MOTRAC) para a disciplina introdutória de
Programação (Canto et al., 2014; Canto, 2015).
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2. O Modelo de Trajetória de Aprendizagem Conceitual
Conforme definem Tafner, Tomelin e Müller (2012) os caminhos virtuais para o
desenvolvimento intelectual que promovem e desenvolvem competências são intitulados
de Trajetórias de Aprendizagem. As Trajetórias de Aprendizagem podem ser vistas sob
duas óticas, como o trajeto que o estudante realizou dentro de um processo de
aprendizagem (Cerezo et al., 2014) ou como o sequenciamento de conteúdos e recursos
estabelecido pelo professor (De Smet et al., 2014).
Sob o ponto de vista do trajeto realizado pelos estudantes durante um curso em
um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), identificar as trajetórias de aprendizagem
possibilita ao professor compreender o comportamento do aluno e o processo de
aprendizagem (Ramos, 2016). Quando visto sob o ponto de vista do professor, as
Trajetórias de Aprendizagem Conceituais se referem ao processo de aprendizagem que
acontece através do estabelecimento progressivo de relacionamentos entre os conceitos
já conhecidos e os novos (Canto, 2015).
O Modelo de Trajetória de Aprendizagem Conceitual (MOTRAC) tem como
objetivo descrever uma Trajetória de Aprendizagem e emprega três princípios
fundamentais: (i) o princípio dos subsunçores; (ii) o princípio da granularidade; e (iii) o
princípio do ajuste de ritmo. É importante destacar que o MOTRAC tem como foco o
desenvolvimento de espaços pedagógicos que utilizem Objetos de Aprendizagem (OA),
porém Canto (2015) define que o modelo pode ser aplicado em diferentes contextos para
além do proposto inicialmente.
O MOTRAC se baseia na Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, Novak
e Hasenian, 1980), segundo a qual é necessário que se estabeleçam relações não
arbitrárias entre as estruturas cognitivas prévias e a nova informação. Neste contexto, os
conhecimentos prévios são nomeados subsunçores. Conforme Canto et al. (2014) a
quantidade e qualidade dos subsunçores é o fator de maior relevância na aprendizagem
significativa. No MOTRAC, o princípio dos subsunçores é aplicado através da
delimitação do trajeto a ser percorrido, definindo para isso objetivos educacionais claros
(ponto de chegada) e os conhecimentos prévios requeridos (ponto de partida). A partir da
definição dos pontos de partida e de chegada pode-se definir uma segmentação
interobjetos, estabelecida a partir da utilização de diferentes OA (Canto et al., 2014).
O princípio da granularidade define que OA segmentados em objetivos parciais
reduzem os riscos de sobrecarga cognitiva (Canto et al., 2014). Este princípio se aplica
na divisão de um conceito chave em conceitos menores e parciais relacionados a ele. A
partir da aplicação deste princípio define-se uma segmentação intraobjeto, ou seja, que
irá ocorrer dentro de uma unidade que trate de um conceito chave.
Ainda relacionado à sobrecarga cognitiva, o princípio do ajuste de ritmo define
que um OA permita que o estudante ajuste o seu ritmo de execução ao seu ritmo de
aprendizagem. Neste ponto, é importante que o tempo de execução ou trabalho comuma
unidade não seja muito longo, permitindo assim com que o estudante mantenha em sua
memória de trabalho os conceitos subsunçores (Canto, 2015).
Partindo dos princípios sob os quais o MOTRAC foi concebido, Canto (2015)
apresenta três etapas necessárias para sua elaboração:
1. Especificação dos pontos de chegada: definição dos objetivos educacionais;
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2. Especificação dos pontos de partida: definição de conhecimentos prévios
requeridos; e
3. Especificação do caminho: definição dos objetivos parciais entre o ponto de
partida e o ponto de chegada.
Estas três etapas foram seguidas para a elaboração da Trajetória de Aprendizagem
Conceitual proposta neste artigo que será apresentada na próxima seção. Foiconsiderada
para sua elaboração a sequência na qual os conteúdos envolvidos são trabalhados com
base na experiência dos autores como docentes da disciplina introdutória de Programação.
Deste modo, há uma hierarquia de complexidade dos conteúdos que permite a
identificação de subsunçores entre eles.

3. Trajetória de Aprendizagem proposta
Com base no MOTRAC foi proposta uma Trajetória de Aprendizagem Conceitual para a
aprendizagem de Programação. Para esta proposta os conceitos envolvidos são aqueles
mais comuns em disciplinas de programação introdutória, sendo eles: (i) representação
de dados; (ii) operações; (iii) entrada e saída de dados; (iv) desvio condicional; (v) laços
de repetição; (vi) tipos compostos de dados; e (vii) modularização (Raabe, 2005). Na
trajetória proposta estes conceitos se organizaram de forma que o conceito intitulado
“Conceitos Fundamentais” engloba a representação de dados, operações e entrada e saída
de dados e os demais conceitos foram consideradosindividualmente.
A Figura 1 ilustra a segmentação interobjetos, que relaciona todos os conceitos
envolvidos. É importante destacar, na Figura 1, que as linhas em verde indicam a entrada
em um novo conceito e as linhas em vermelho a saída de um determinado conceito. Os
losangos azuis representam pontos de decisão que permitem que o estudante decida o
trajeto desejado diante dos conceitos interligados.

Figura 1. Segmentação interobjetos proposta

A segmentação interobjetos proposta pretende dar autonomia ao estudante para
decidir quais conceitos deseja trabalhar. Todavia, ainda que o estudante tenha autonomia,
a segmentação atende ao princípio dos subsunçores, no qual observa-se quais são os
conhecimentos necessários para passar de um conceito para outro. Como pode ser visto,
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a partir do conceito “Conceitos Fundamentais” é possível finalizar a Trajetória de
Aprendizagem ou optar por seguir para o conceito “Desvio Condicional” ou “Laços de
Repetição”, pois ambos têm como pré-requisito o conceito “Conceitos Fundamentais”.
Além da segmentação interobjetos foi proposta a segmentação intraobjetos para
cada um dos conceitos. Na Figura 2 é apresentada como exemplo a segmentação
intraobjetos para os conceitos “Modularização” e ‘Tipos Compostos de Dados”. Diferente
do conceito “Tipos Compostos de Dados”, no conceito “Modularização” é possível que
o aluno opte por iniciar os estudos por “Procedimentos” ou por “Funções”. Isto se dá
porque as duas estruturas são similares e se diferem apenas pelo tipo de retorno.

Figura 2. Segmentação intraobjetos para “Modularização” e “Tipos Compostos de
Dados”

A Trajetória de Aprendizagem Conceitual seguiu os passos definidos no
MOTRAC, identificando quais conceitos eram necessários para o conhecimento de um
novo conceito e de que forma eles se relacionavam. É importante destacar que tanto a
segmentação interobjetos quanto a intraobjetos possuem pontos de partida e pontos de
chegada. Na primeira, o ponto de partida é o início do curso e o de chegada é o final do
curso. Na segunda os pontos de partida e de chegada são particulares para cada um dos
conceitos envolvidos.

4. Conclusão
Este artigo apresentou o resultado da elaboração de uma Trajetória de Aprendizagem
Conceitual para a disciplina introdutória de Programação construída com base no
MOTRAC. A trajetória elaborada é o primeiro resultado de um projeto de pesquisa que
busca construir um ambiente de aprendizagem para Programação que considere aspectos
individuais dos estudantes, como o ritmo de aprendizagem e os conhecimentos prévios.
As segmentações propostas permitirão criar uma trajetória que dê autonomia aos
estudantes, sem desconsiderar os pré-requisitos para trabalhar um novo conteúdo. Desta
forma diferentes estudantes poderão seguir trajetórias diferentes, de acordo com seu ritmo
e preferências, e ainda assim alcançar os mesmos objetivos propostos para a disciplina.
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A trajetória pressupõe que seja avaliado o conhecimento do estudante ao sair de
um conceito, ao ingressar em outro e também nos objetivos parciais de cada conceito. Por
meio destas avaliações será possível acompanhar o desempenho e desenvolvimento dos
estudantes durante um curso. Considerando que todas ações de um estudante podem ser
registradas em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, será possível também identificar
tanto trajetórias em comum quanto trajetórias de sucesso (bom desempenho) ou insucesso
(mau desempenho). Ainda em relação à avaliação da trajetória do estudante, pretende-se
investigar como estas, aliadas à auto avaliação, podem contribuir com o processo de
aprendizagem.
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Abstract. This paper deals with how students of the century, especially in the early
years of elementary school of basic education. Which aims to reflect the developments
of the digital culture in the learning process of these children. The research method was
the qualitative, it is a case study which is based on empirical field of the current
context, using as a collection of interviews data that served as content analysis. From
the answers of the interviews it appears that the teacher should be the facilitator of the
developments of the digital culture, to qualify the construction of knowledge, developing
innovative practices. As well as stimulate their learners to new challenges, new
collective discoveries, exploring the possibilities and their teaching with their students.
Resumo - Este trabalho trata sobre como os alunos do século XXI, especificamente dos
anos iniciais do ensino fundamental da educação básica. Tem como objetivo refletir
quais os desdobramentos da cultura digital no processo de aprendizagem dessas
crianças. O método de pesquisa foi do tipo qualitativo, trata-se de um estudo de caso
que se apoia no campo empírico do contexto atual, utilizando como coleta de dados
entrevistas que serviram como análise de conteúdo. A partir das respostas das
entrevistas constata-se que o professor deve ser o facilitador dos desdobramentos da
cultura digital, para qualificar a construção do conhecimento, desenvolvendo práticas
inovadoras. Assim como estimular seus aprendizes a novos desafios, novas descobertas
coletivas, explorando as possibilidades e suas práticas pedagógicas com seus alunos.

1. Introdução – sobre a cultura digital e educação
Os nativos digitais estão crescendo e, uma vez presente nos espaços escolares, é
inevitável que os comportamentos deles tragam reflexos para a educação. Afinal é na
escola que a criança é preparada para o futuro. Ao considerar que a instituição
educacional tem um papel fundamental na formação integral, para vida, para convívio
em sociedade, justifica-se a importância desse artigo e sua problemática: quais os
desdobramentos da cultura digital no processo de aprendizagem dos alunos nos anos
iniciais da educação básica? A tecnologia digital não vem para excluir os tradicionais
recursos didáticos de ensino, usados pelo professor e sim para auxiliar na aprendizagem
do educando e que os acompanharam por algum tempo como: cadernos, livros, textos
escritos, quadro negro e giz. Cabe ressaltar que a inserção de recursos mais atuais já é
uma realidade. Na atualidade temos à disposição o acesso ao rádio, televisão, jogos
digitais entre outros na palma da mão. Através dos dispositivos moveis o acesso fica
facilitado, no entanto, alguns espaços escolares, não consideram essa realidade.
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2. Base Teórica - Sociedade conectada
A sociedade em rede pode ser compreendida a partir do momento que nos
ligamos com um mundo através dos meios de comunicação que dispomos dentro do
nosso convívio. Simmel (2006) estabelece que uma sociedade se diferencia por meio do
comportamento das relações com as pessoas envolvidas, para isso, tem que haver
interação entre os indivíduos.
Estamos interligados com contatos pessoais, profissionais, sociais, acadêmicos,
entre outros. Contatos mais próximos e contatos mais distantes, mas todos possíveis por
meio do canal de comunicação. As relações são estabelecidas em diferentes contextos,
mas geram desdobramentos de informação e comunicação.
Conforme Grasel (2010) a Internet é um território que possibilita a livre
articulação entre os sujeitos e tudo o que dele faz parte, é possível afirmar que consiste
em um espaço essencialmente democrático e aberto a permanentes, renovadas e
inacabadas formas de construção. A Internet não é finita, ao contrário, apresenta uma
proposta de renovação constante. Essa renovação é resultado das próprias ações dos
sujeitos.
Os estudos de Grasel (2010) apontam que a rede da Internet cria modos de ser e
estar específicos do ciberespaço, os sujeitos comunicam-se e interagem na web, além de
integrar culturas dos espaços físicos e digitais num mesmo modo de vida. Na rede,
emergem práticas sociais que, ao mesmo tempo em que replicam modos de ser e fazer
tradicionais, também germinam novos modos de ser e fazer no ciberespaço, provocando
a interrelação de culturas.
Vivemos em um mundo de transformações e as formas de comunicação e de
informação também evoluem e trazem novas formas para trocas de conhecimento,
novos modos de registro e de expressões de ideias que aperfeiçoam e facilitam a vida
dos indivíduos que precisam de agilidade para resolver problemas e obter respostas em
questão de minutos, na tentativa de dar conta de tudo.

3. Análise dos Dados
A partir dessa contextualização apresentamos as categorias emergentes do
processo de agrupamento dos dados, salientamos que o processo de unitarização trata
dos agrupamentos dos dados, por isso, os dados não são expostos todos na íntegra.

3.1 Cultura Digital no contexto das crianças
Essa categoria refere-se à cultura digital, que já está posta na sociedade em rede, que
independentemente do desejo do sujeito, as tecnologias da informação e comunicação
são presentes no cotidiano. Isso fica claro nos discursos das crianças entrevistadas, que
apontaram diferentes recursos tecnológicos presente em seu dia a dia. No entanto, nesse
processo foi identificado que os recursos como rádio, televisão, tablet, celular,
videogame, entre outros, são utilizados no contexto familiar, principalmente para
entretenimento.
A análise nos apontou dois grupos: imigrantes digitais e nativos digitais. A
família e, muitas vezes, também os professores, se enquadram no grupo de imigrantes.
Usam a tecnologia, mas sem necessariamente ter o total domínio. Razão pela qual
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perdem o interesse em aproveitar as potencialidades desse tipo de recurso. Já as
crianças, conhecidas como nativos digitais, não precisam do domínio, entretanto, tem
total apropriação. De forma intuitiva conseguem navegar de link em link, jogar e
interagir no contexto digital sem a necessidade de explicação prévia sobre o modo de
uso. A criança manuseia a tecnologia com muito conforto e sem medo, a facilidade que
apresentam em navegar pelos caminhos virtuais salta aos olhos dos mais grandinhos.
As crianças têm o recurso digital, mas de acordo com a pesquisa, não levam para
a escola porque não sabem como utilizar dentro do espaço escolar seu dispositivo
móvel. Alguns não levam por medo de quebrar, por isso, o uso fica restrito somente em
casa e sob vigia de um adulto. A tecnologia quando utilizada de forma equivocada pode
distanciar as crianças da interação com recursos básicos do mundo, ou seja, o brincar na
rua., correr, jogar bola.

3.2 Brincar: entre o analógico e o digital
Nessa categoria apresentamos alguns recursos tecnológicos em diferentes momentos,
podem ser desde o equipamento simples ao mais complexo, sendo esses: o caderno, o
lápis, um computador, uma câmera, uma televisão. Cada um deles foi resultado de uma
grande tecnologia e proporcionaram o contato com outras pessoas, é o caso do
computador que facilita uma conversa com outra pessoa que está a milhares de
quilômetros distante.
Para nossa surpresa, ao analisar as respostas das entrevistas descobrimos que as
crianças não gostam muito de jogar bola. Durante a conversa elas deixaram claro
também que a presença dos pais é praticamente nula nesses momentos. O encontro da
família é quase sempre para assistir televisão e, mesmo assim, sem diálogos.
Constatamos, nesta análise, que todos os sujeitos têm acesso a, pelo menos, um
tipo de recurso tecnológico, sendo que esse recurso pode ligar as pessoas “entre” ou no
“próprio” meio. Os recursos digitais da forma em que estão sendo explorados na escola
estão afastando as possibilidades de interação das crianças entre si. A escola precisa
fazer uso adequado dos recursos, ensinar a usar para potencializar relações,
proporcionar pesquisa, descobertas e, principalmente, o compartilhamento de
experiências. Cabe à escola mostrar para criança as possibilidades de brincar no
contexto digital, ou ao menos, cabe à escola se permitir aprender com as crianças as
possibilidades de aprender brincando pelos recursos digitais.

4. Considerações finais
Essa pesquisa identificou que as crianças entrevistadas têm os recursos digitais, mas não
possuem a concepção de uso correto dos mesmos. Isso mostra que é mais um
dispositivo que, para elas, só serve para os momentos de distração e lazer. Durante a
pesquisa qualitativa, muitas responderam que não levam o equipamento ao ambiente
escolar por medo de quebra-lo ou porque a instituição de ensino não permite o uso dos
dispositivos móveis. Tais justificativas colaboram com a percepção limitada das
crianças em utilizar somente os dispositivos somente para jogos, sem fins educativos. A
escola deveria reavaliar o posicionamento sobre tais recursos. É preciso renovar o
processo educacional. Nesse sentido, professores são absolutamente capazes de mostrar
aos gestores como incorporar os recursos digitais no trabalho desenvolvido em sala de
aula.
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A análise de conteúdo dos dados mostram que a interação das crianças com a
sua família é nula em relação as brincadeiras ao ar livre, como esconde-esconde, pegapega. Mas, em relação aos aparelhos digitais, parece que os pais estão sempre presentes
seja para assistir televisão, já que a maioria das crianças tem na sala de casa ou jogar
videogame, foi notado que é nesses momentos que a família se encontra presente e mais
unida.
Destacamos com esse trabalho que é papel da escola oportunizar situações de
descobertas e experimentações das crianças, no que tange educação e conhecimento,
para que os processos de aprendizagens sejam viabilizados também fora da sala de aula.
Além disso, o professor deve compreender sua ação para que essa seja a mola
propulsora de novas propostas, novos desafios e novas descobertas coletivas entre aluno
e professor. O educador aprende com aluno e o aluno aprende com o professor,
principalmente quando tratamos de cultura digital.
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Abstract. This work deals on digital education and culture with the 1st to 5th grade
teachers of elementary school researched the presence of digital resources in teaching
practices. This study aimed to analyze the relationship that teachers have with digital
technologies through their teaching practices for students in the early years in order to
identify possibilities and limitations in training. The methodology of this qualitative
research, we used focus groups from the teachers' dialogue on ICT. This study was
empirical field in a State Elementary School, located in the city of Sapucaia do Sul / RS.
It was identified that the use of technologies, especially for teachers already in
operation, run through for boldness in pedagogical practices. Daring the feeling of not
waiting a manual, tutorial, an invitation to explore digital technology. Teachers should
seek intentionality in their practices by exploring new technological possibilities
consistent digital culture.
Resumo. Este trabalho trata sobre educação e cultura digital com professores do 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental pesquisou-se a presença dos recursos digitais nas
práticas pedagógicas. Este estudo teve como objetivo geral analisar a relação que
professores estabelecem com as tecnologias digitais, através de suas práticas
pedagógicas para alunos dos anos iniciais, a fim de identificar possibilidades e
limitações na formação. Como metodologia dessa pesquisa qualitativa, utilizou-se
grupo focal a partir do diálogo dos professores sobre as TICs. A presente pesquisa teve
como campo empírico em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizada na
cidade de Sapucaia do Sul /RS. Identificou-se que o uso das tecnologias, em especial
para os professores já em atuação, perpassam por ousadia nas práticas pedagógicas.
Ousar no sentindo de não esperar um manual, tutorial, um convite para explorar as
tecnológicas digitais. Os professores devem buscar intencionalidades em suas práticas
explorando novas possibilidades tecnológicas condizentes a cultura digital.

1. Introdução
Pensar sobre essa cultura digital que molda as interações cotidianas é
fundamental principalmente dentro do contexto de educação. Sabe-se que as inovações
tecnológicas exigem do docente constante aperfeiçoamento, sobretudo na inserção dos
recursos tecnológicos. Não se trata apenas do domínio do computador ou software, mas
sim sobre como as TICs podem ser integradas no desenvolvimento pedagógico
aplicados ao ensino. Logo, percebe-se o quanto é necessário um olhar atento para
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formação do professor, para que as TICs não sejam usadas como modismo, mas com
intencionalidades para qualificar e potencializar aprendizagem. Diante a essa
problemática esse artigo investiga: Como se estabelece a relação: Docência e
tecnologias digitais nas práticas pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental da
educação básica ? Tendo como objetivo geral: analisar a relação que professores
estabelecem com as tecnologias digitais, através de suas práticas pedagógicas para
alunos dos anos iniciais, a fim de identificar possibilidades e limitações na formação.
Cabe destacar que as intenções pedagógicas dos educadores constroem uma
articulação dos recursos que as tecnologias oferecem com os objetivos pedagógicos
curriculares. Se não houver uma intenção pedagógica, acaba-se por utilizar as
tecnologias apenas por modismo, tornando o seu uso superficial. É necessário que a
escola esteja inserida num projeto de reflexão e ação, no que se refere as TICs,
utilizando-as de forma significativa, realizando um trabalho de incentivo às mais
diversas experiências, como o trabalho com as múltiplas habilidades e a linguagem
hipertextual que remete a um texto que se agregam outros conjuntos de informação,
pois a diversidade de situações pedagógicas permite a reelaboração e a reconstrução do
processo educativo.

2. Base Teórica – Arquiteturas Pedagógicas
Nas Arquiteturas Pedagógicas, o currículo perde seu caráter seriado e disciplinar,
novas fontes impõem novos modelos de conhecer e novas formas de pensar:
pensamento e aprendizagem que se constrói em rede, os professores são imprescindíveis
para criarem e reinventarem as arquiteturas pedagógicas, pois trazem consigo bagagem
disciplinar fundamental à proposição de novas didáticas e à orientação dos estudantes,
também a ação dos professores tem como exigência a pesquisa, o registro e a
sistematização ao planejar e avaliar as experiências de aprendizagem para seus alunos.
Um dos principais elementos constituintes do processo das arquiteturas pedagógicas
são as incertezas e contradições que permite seus integrantes uma busca constante,
como nos afirma Carvalho, Nevado e Menezes (2005,p.38)
Se conhecer implica em interpretar, relacionar e comparar
informações, não será suficiente oferecer aos sujeitos um ambiente
rico em informações, mas sim proporcionar situações que privilegiem
a busca de informações e interações significativas para a construção
de conhecimento articulado, capaz de romper com os limites
disciplinares.

Desta forma as arquiteturas pedagógicas não abstraem-se de propostas de
trabalhos ao educandos, mas sim, ajudam na autonomização para que eles potencializem
mecanismos de autonomia em sua aprendizagem. Sua estrutura é flexível tendo
caminhos mais abertos e em outros momentos mais fechados, há novos espaços e
tempos, onde interconexão entre sujeitos possibilita a unidade de tempo sem unidade de
lugar. Também há neste contexto novas formas de escrita e leitura coletiva chamadas de
hipertextos e hipermídias.
Os componentes fundamentais de uma arquitetura pedagógica: concepção
pedagógica forte, sistematização metodológica e suporte telemático ( cada um desses
elementos possui seu grau de importância).Foco do conceito, é o contexto pedagógico
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que se expressa em ações e conteúdos desenvolvidos com vista à sua inserção e
realização no cotidiano da prática de um curso em qualquer nível de ensino.

4. Metodologia
A pesquisa qualitativa, na abordagem de estudo de caso, explora como procedimento
metodológico Grupo Focal com 5 professoras da Escola Estadual de Ensino
Fundamental, no município de Sapucaia do Sul. Ao final de cada encontro foi
organizado uma síntese dos depoimentos, solicitando aos participantes fazerem
sugestões ou críticas ao andamento das atividades propostas, trocando ideias sobre o
tema em destaque, gerando assim orientações para o próximo encontro e ao início de
cada reunião foi exposto um resumo dos encontros anteriores.

5. Análise dos Dados
A partir dos agrupamentos feitos da análise do grupo focal emergem três categorias
com elementos relevantes sobre o uso das tecnologias nos anos iniciais e a relação dos
docentes.
A temática 1 nos trouxe as questões sobre o planejamento e as TICs, e como os
docentes lidam com esta realidade em suas práticas pedagógicas. Dentre os aspectos que
mais se destacaram nas falas dos docentes nesta temática foram as dificuldades de
incluir em seus planejamentos as TICs , pois os mesmos na maioria das vezes, não
conseguem relacionar o conteúdo ao uso. Muitos foram os pontos citados pelo docentes
que participaram do grupo focal, entre eles a falta de tempo para planejar, a falta de
cursos nesta área, a dificuldade de planejar tendo que introduzir as TICs e até o desafio
de serem imigrantes digitais.
A temática 2 traz questões relativas a formação dos docentes e também a
estrutura que lhes são oferecidas para o desenvolvimento dos trabalhos com as TICs. Os
docentes destacaram os investimentos na formação e também quanto a estrutura da
escola é inferior às necessidades e quantidade de alunos. Em relação á sua formação
muitos professores destacaram que não tiveram acesso as tecnologias no início de sua
formação, o que dificulta a relação professor/aluno e recurso, pois muito de seus alunos
têm acesso as mais diversas tecnologias enquanto para os docentes há pouco incentivo
de se especializarem para uso das tecnologias e que muitos utilizam com atividades
simples e na maioria das vezes nas redes sociais.
Na temática 3 surgiram apontamentos sobre a utilização do ciberespaço no que
se refere a navegação na internet, utilizada pelos docentes e educandos no ambiente
escolar. Os professores destacaram as vantagens e desvantagens deste território virtual
que é a internet para os seus planejamentos e realização de suas aulas. Dentre as
vantagens mais citadas foram a utilização da internet para pesquisas, os sites que
possibilitam um complemento de suas aulas, o ganho de tempo, porém lembram que a
internet é parte recente das práticas pedagógicas na escola e que por muito tempo os
livros foram os principais recursos utilizados pelos docentes. Alguns professores
destacaram a navegação na internet que é um território que muitas vezes traz
informações que podem não condizerem com verdades, além do seu acesso ilimitado
pois muitas vezes não há o controle sobre os que a utilizam.
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4. Considerações finais
Percebe-se que este é o grande desafio quando envolve as tecnologias digitais e
educação, a questão da abordagem pedagógica quanto ao uso desses recursos, os
avanços estão longe das transformações pedagógicas necessárias, pois é preciso que se
desenvolvam outras competências como, por exemplo, o investimento na formação
docente que auxilie este profissional a desenvolver o conhecimento envolvendo os
conteúdos a serem trabalhados e o uso da tecnologia integrando ao planejamento.
Este espaço da construção do conhecimento relacionado as TICs denominado
Ciberespaço, é mais uma possibilidade de contribuição para a aprendizagem dos
educandos. Inicialmente, com surgimento dos computadores nas escolas, era preciso
conhecer este recurso e seu sistema, tinha-se pouca interação pois a web 1.0 fazia parte
desse sistema operacional, porém com a evolução da internet para web 2.0, permitiu que
houvesse uma participação maior do usuário que atualmente produz conteúdos e alterar
informações com maior facilidade possibilitando desta maneira neste espaço, a
socialização e trocas entre os seus usuários o que vem agregar as práticas pedagógicas
pois o ciberespaço torna-se um espaço de discussão, colaboração, trocas e construção do
saber.
O professor não precisa ter domínio total para usar as tecnologias em suas práticas
pedagógicas, ele precisa ter vontade, a troca entre seus alunos fará o processo de
aprendizagem ser enriquecedor para ambos. Destaco também que a cultura digital já é
uma realidade e convida a novas formas de interagir com a informação, com o conteúdo
e com produção de conhecimento.
A palavra chave para educação é inovação, inovação nas práticas pedagógicas,
nas estruturas escolares, nos processos de ensino e de aprendizagem. Inovar é estar
aberto a aprender de formas diferentes, é olhar para retorno e ver possibilidades
concretas, é criar alternativas para aprendizagem colaborativa.
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Abstract. This paper presents an experience developed at the Federal Institute
Farroupilha - Campus Santo Angelo in the Course of Technology in Internet
Systems in Digital Inclusion discipline, along with other teachers of the
institution, students, and professionals who work with the different types of
disabilities and people in a position of social vulnerability. The proposal was
to encourage students to develop software and devices that are able to
contribute to improving the quality of life of these groups. The results were
extremely positive pointing to the social responsibility of professionals
working in the field of Information and Communication in achieving research
that meets the social demands of the local and regional community.
Resumo: Este trabalho apresenta o relato de uma experiência desenvolvida
no Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Ângelo, no Curso Superior
de Tecnologia em Sistemas para Internet, na disciplina de Inclusão Digital,
juntamente com outros professores da instituição, alunos e, profissionais que
trabalham com os diferentes tipos de deficiências e com pessoas em condição
de vulnerabilidade social. A proposta consistiu em estimular os alunos a
desenvolverem softwares e dispositivos capazes de contribuir para a melhoria
da qualidade de vida desses grupos. Os resultados foram extremamente
positivos apontando para a responsabilidade social dos profissionais que
atuam no campo da Informação e Comunicação, em concretizar pesquisas que
atendam as demandas sociais da comunidade local e regional.

1. Introdução
Nos últimos anos, o debate sobre a inclusão social e digital tem-se intensificado, com a
própria Proclamação Universal dos Direitos do Homem (1948), com a promulgação da
Constituição Federal do Brasil (1988), entre outras diversas legislações que tratam dos
Direitos Humanos. Nesse sentido, é notável, destacar que o Instituto Federal Farroupilha
(IFFar) nasceu comprometido com a formação de profissionais capazes de colaborar
com o desenvolvimento social local e regional, pela construção e produção de
conhecimentos técnicos e humanísticos.
Desta forma, este artigo apresenta um relato de experiência vivida em sala de
aula, pelos acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do
IFFar que, na disciplina Inclusão Digital, aprofundam concepções
e tomam
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conhecimento das dificuldades de milhares de brasileiros que hoje sentem-se e estão
excluídos da Sociedade da Informação.
Nesse contexto, os estudantes foram desafiados, num primeiro momento, a
desenvolver uma pesquisa bibliográfica, tendo a exclusão e a inclusão digital, como
objeto de estudo. Posteriormente, foi realizado um Seminário, onde o estudo foi
socializado, traduzindo-se em um momento rico de aprendizagens e reflexões que
ampliaram de forma marcante as concepções dos acadêmicos em torno do tema em
foco. Na sequência, foram estimulados a desenvolver soluções para incluir pessoas que
vivem essas dificuldades, permitindo que todos possam desfrutar das tecnologias, tão
importantes na nossa sociedade (MORCELLI; SEABRA, 2014).
Este trabalho possui a seguinte estrutura: a Seção 2 apresenta a proposta da
disciplina Inclusão Digital e a metodologia usada durante o semestre; a Seção 3
descreve os trabalhos mais relevantes que foram realizados; a Seção 4 apresenta um
depoimento de aluno; a Seção 5 mostra os resultados e discussões. Por fim, a Seção 6
apresenta as considerações finais.

2. Metodologia aplicada para ensino da disciplina Inclusão Digital
A disciplina Inclusão Digital faz parte do Núcleo Articulador do segundo semestre do
curso referido. Possui carga horária total de 36 horas, sendo 2 horas/aula semanais. O
Projeto Pedagógico do Curso esclarece que o Núcleo Articulador possui componentes
que perpassam o objetivo dos cursos do Eixo Tecnológico, que devem ir além do ensino
de conteúdos curriculares básicos e específicos da formação do discente.
A ementa propõe os seguintes estudos: conhecer e discutir os processos de
inclusão e exclusão social através do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação;
conhecer normas e padrões internacionais de acessibilidade; projetar interfaces
utilizando tecnologias assistivas; Planejar e desenvolver soluções que visem estimular a
inclusão digital de Pessoas com Deficiência Motora, Intelectual, Auditiva e Visual e
também analfabetos e pessoas vulneráveis socialmente (INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA, 2014). Como metodologias para o processo de ensino-aprendizagem,
optou-se por atividades como: aula expositiva dialogada, seminários e pesquisas em
pequenos grupos, exibição de filmes, entre outros.
Iniciamos as atividades do semestre, assistindo um vídeo sobre a trajetória
acadêmica de Cláudio Luciano Dusik. Neste vídeo, ele conta como conseguiu formar-se
em Psicologia, tendo uma doença degenerativa, chamada Atrofia Muscular Espinhal,
diagnosticada quando era criança. Dusik desenvolveu sozinho, um software para
auxiliar a escrita de pessoas, que perdem a capacidade motora com o tempo (DUSIK,
2013). Esta ação gerou interesse, atenção e participação dos acadêmicos, e visivelmente
sensibilizou a todos a pensar na capacidade do ser humano em superar a si mesmo, e
empreender ações e técnicas capazes de beneficiar e incluir uma gama significativa de
indivíduos. Nesse sentido, legitima-se que o filme tem sido usado como estratégia de
ensino-aprendizagem, nas instituições de ensino de norte a sul do país. Estudos apontam
que, adotar filmes como recurso para facilitar o processo ensino-aprendizagem é um
poderoso instrumento de aproximação do real, por sua sutileza de discurso e sedução de
linguagem, sendo possível associar o estímulo verbal à reflexão com fins pedagógicos.
(GUILHEM; DINIZ; ZICKER, 2007).
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Nessa direção, o filme embasou uma discussão profícua em torno da inclusão
social e digital, a partir de um relato de vida real, o que deu sentido e significado a
proposta de usar os meios de comunicação como uma fonte que contribui para a
investigação científica. Em seguida, planejamos a realização de seminários. A turma foi
dividida em grupos para apresentar as temáticas abordadas pela disciplina. As pesquisas
foram desenvolvidas no laboratório de informática e os alunos ainda poderiam convidar
profissionais para palestrar ou revelar o cotidiano dessas realidades.
Outra atividade realizada foi o desenvolvimento de aplicativos utilizando o
software App Inventor, que pudessem ser utilizados pelos grupos sociais já referidos. O
App Inventor é um ambiente de programação em blocos, que permite o desenvolvimento
de aplicativos para a plataforma Android (MIT, 2016). Seu ambiente gráfico permite a
programação dos aplicativos de maneira simples, sem necessitar grandes conhecimentos
de lógica de programação (GOMES; MELO, 2013).
A próxima seção apresenta os trabalhos com maior relevância.

3. Trabalhos desenvolvidos pelos alunos
Nesta seção, detalharemos alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos.
3.1. Seminários
O grupo de pesquisa sobre os Analfabetos e Indígenas estudou a situação de
vulnerabilidade social que se encontram e como proposta para incluí-los na atual
sociedade tecnológica, apresentaram o protótipo de um jogo para auxiliar na
alfabetização e compreensão das palavras em português. Este seminário contou com a
fala do professor de História, Dr. Leandro Daronco, que é membro do Núcleo de
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) do IFFar.
O grupo de pesquisa sobre Deficiência Intelectual trouxe a Professora Angela
Colla de Almeida, diretora da escola APAE do município de Santo Ângelo, que
apresentou o cotidiano da escola e as tecnologias assistivas utilizadas no processo de
ensino-aprendizagem dos seus alunos.
A apresentação do grupo de pesquisa sobre Deficiência Auditiva contou com os
depoimentos de Claudia Oliveira, intérprete de LIBRAS do IFFar, que possui uma filha
surda e lutou para incluí-la nas escolas municipais e estaduais da cidade; Élson Beck,
aluno surdo e integrante deste grupo; E, Willyan Silva, aluno surdo do curso Técnico
Integrado em Estética na modalidade PROEJA.
3.2. Aplicativos desenvolvidos com o App Inventor
Com pouco tempo e conhecimento sobre o uso do software App Inventor, os alunos
desenvolveram desde jogos de alfabetização a pequenas calculadoras. Dentre os
recursos utilizados, surgiram ideias com imagens, sons e movimentação do dispositivo
móvel. Na próxima seção, será descrito o desenvolvimento de um dos jogos.

4. Relato de um discente
O texto a seguir contempla a experiência vivida a partir do ponto de vista de um dos
discentes, co-autor deste artigo, com destaque para o jogo desenvolvido.
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Segundo o aluno Daniel da Veiga, “houveram muitas surpresas ao estudar a
disciplina Inclusão Digital. A primeira foi o seminário e o grupo ficou com o tema
Deficiência Intelectual. Um dos integrantes do grupo desenvolve um trabalho voluntário
junto a escola de educação especial da cidade e convidou a diretora para que nos
visitasse. A palestra dela foi fantástica. A experiência, paciência e superação de quem
trabalha com estas pessoas é algo que só pode ser descrito como amor pela profissão.
Durante a pesquisa, apareceram várias revelações sobre mudanças nos conceitos, na
forma de ensinar, na inclusão destes alunos. Compreendemos que incluir de verdade é
adequar o conteúdo e não isolar o aluno. Os trabalhos dos outros colegas também foram
inspiradores, em especial o grupo em que um dos componentes é deficiente auditivo. O
relato dele e de outros colegas surdos foi emocionante. Apesar de conviver com ele
durante as aulas e termos intérprete de LIBRAS, saber das suas dificuldades em chegar
ao ensino superior, abriu a mente para a necessidade de incluir estas pessoas e do papel
da tecnologia nesse processo.”
Daniel ainda relata a segunda surpresa: “a professora nos apresentou o App
Inventor, uma ferramenta criada para desenvolvimento de aplicações Android. Ele usa o
conceito de blocos lógicos para permitir codificação rápida e intuitiva. Aqui vale
lembrar que tínhamos pouca ou nenhuma experiência em programação. A experiência
foi surpreendente. Foi a minha primeira oportunidade de programar nesse tipo de
ambiente, e o primeiro aplicativo para dispositivos móveis. Além disso, foi revelador
pensar uma interface para alguém que não possui todos os sentidos, nas dificuldades que
estas pessoas encontram ao longo da vida e como a tecnologia pode ajudar.”
Na seção seguinte, apresentamos o aplicativo desenvolvido pelo aluno Daniel.
4.1 App TILT&FIND: ache o alvo via som e movimento!
O objetivo do trabalho era permitir que uma pessoa com deficiência interagisse com um
dispositivo móvel através de um aplicativo. O app foi desenvolvido usando os sensores
do Android e seus recursos sonoros e táteis para criar uma experiência mais imersiva.
Assim, o app seria usado para incluir quem não pode utilizar botões ou toques por
qualquer motivo, ou mesmo visualizar os gráficos.
O app consiste em uma bola que se move, conforme os movimentos do
smartphone, em direção a um alvo. Quando um “ponto” é feito, o aparelho vibra e o
alvo muda de lugar, aparecendo randomicamente na tela. Para facilitar a interação existe
um aviso sonoro constante, que toca seguindo um padrão de tempo, baseado na
distância da bola e do alvo. Se a bola estiver longe do alvo é emitido um som a cada 3
segundos, diminuindo até meio segundo, quando ela se encontra bem próxima do alvo.
Deficientes visuais podem utilizar essa informação para jogar. Demora mais tempo para
atingir o objetivo sem a visão e novas versões do app devem facilitar a utilização.

5. Resultados e discussões
A apresentação do vídeo de Dusik no início das aulas contribuiu para impactar os
alunos, provocando-os a pensar: Como pode uma pessoa aprender sozinha a difícil arte
de programar um software? Que motivações são necessárias para encontrar soluções
simples que possam ser usadas no dia-a-dia? Essas perguntas e outras foram debatidas e
os alunos mostraram-se bastante perplexos com as possibilidades futuras colocadas.
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Os seminários foram fundamentais para buscar alternativas diante das
dificuldades de inclusão digital encontradas no cotidiano dos grupos sociais estudados.
A participação de profissionais especializados enriqueceu as apresentações, incitando
expectativas de novos encontros, e a relevância das tecnologias no campo da educação.
Já a utilização do App Inventor proporcionou o desafio de planejar um
aplicativo, tendo como motivação, a inclusão de pessoas que necessitam de recursos
tecnológicos, que mesmo simples, poderiam facilitar e melhorar suas vidas.

6. Considerações Finais
Ao finalizar essa importante etapa, é possível asseverar que todos os pressupostos e
estratégias utilizadas, com o trabalho em sala de aula, foram impactantes no processo
ensino e aprendizagem Tendo em vista os dados apresentados neste relato, percebe-se a
importância em trabalhar a inclusão digital, no sentido de significar de fato a inclusão,
não apenas trabalhar superficialmente este tema, tão pautado na mídia. O relato trazido
pelo aluno mostra que estamos longe de uma inclusão verdadeira, porém estamos dando
os primeiros passos e o quanto isso é gratificante, relevante e possível.
Sendo assim, fará sentido incorporarmos em nossa práxis tal tema, pois os
incluídos usufruem da tecnologia para melhorar suas condições de vida a fim de buscar
novas oportunidades de emprego, acessar as informações, obter aprendizado e também,
trazer mais benefícios para a vida pessoal e profissional do cidadão.
Então, uma vez que o ambiente de aprendizagem for favorável, o professor
devidamente empenhado e a inclusão fazendo parte do planejamento de aula, este
estranhamento não estará mais presente no cotidiano escolar, e a inclusão será
provocada através da interação, conhecimento e inovação em sala de aula.
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Abstract. This article describes a proposal for visualization activities of students
in virtual learning environments (VLEs). Methodology, it was decided to develop
a proposal for graphics and mechanisms used for visualization the
activities/trajectories of learning for enabling the visual analysis of data
generated in VLEs. In order to view the activities∕interations within the VLEs
necessary for the student to improve the learning process through graphs that
greatly simplify data analysis generated by environmental interfaces. The
proposal back as theoretical concepts of learning trajectories and information
display
Resumo. Este artigo descreve uma proposta de visualização de atividades dos
estudantes em ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs). Metodologia optou-se
por desenvolver uma proposta de gráficos e mecanismos usados para a
visualização das atividades/trajetórias de aprendizagem para viabilização da
análise visual dos dados gerados em AVAs. Com o objetivo de visualizar as
atividades/interações necessárias dentro dos AVAs para que o estudante melhore
o processo de aprendizagem através de gráficos que simplifiquem enormemente a
análise de dados gerados pelas interfaces do ambiente. A proposta traz como
referencial teórico os conceitos de trajetórias de aprendizagem e visualização de
i n f ormação.
1.

Introdução

O homem realiza várias atividades educacionais com o auxílio das tecnologias. Na
atualidade a área da educação vem maximizando o uso dos ambientes virtuais de
aprendizagem (AVAs) disponibilizados pelas Tecnologias de Comunicação e Informação
(TICs).
Estas atividades (interações), deixam rastos (dados da interação) que segundo Borba e
Gasparini (2015) podem possuir informações importantes a serem analisadas para auxiliar
os processos de ensino e de aprendizagem. O que desperta a necessidade de facilitar à
análise e compreensão desses dados. Para tal, o campo do estudo da visualização dos dados
gerados nos AVAs abre espaço para à análise das interações dos estudantes através dos
dados obtidos da interação destes com estes ambientes de aprendizagem. Neste contexto
este estudo propõe a criação de um modelo gráfico para análise visual das imagens como
meio para se obter uma maior compreensão e apreensão da informação presente nos dados
existentes nas atividades dos estudantes em AVAs.
Contudo, tem-se a Idea de que fazendo à análise visual sobre dados gerados pelos
estudantes nos AVAs é possível descobrir os caminhos que ajudam o professor a
compreender o padrão de comportamento dos mesmos. Porém, para facilitar à analise
287

Anais do XXIV Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação

Dos dados gerados propõe-se o uso de ferramentas de visualização de informação (VI) que
ajude o professor e aluno através do uso de gráficos para visualizar o tempo de duração da
tarefa e a ordem do acesso dos conteúdos pedagógicos visitados pelo estudante, este
processo culmina em visualizar o percurso (trajetória de aprendizagem) realizado pelo
estudante na sua interação com os objetos ou AVAs.
Para uma melhor organização do estudo este está organizado da seguinte forma: a seção II
e dos conceitos do trabalho, a seção III a metodologia a seção IV apresentada e discutida a
proposta. Por fim a seção das considerações finais.
2.

Visualização da informação

A área da VI é um campo de estudo emergente que se preocupa com a construção de
representações visuais de dados abstratos. [NASCIMENTO; FERREIRA, 2005]. Neste
contexto, Card, Mackinlay e Shneiderman (1999) definem VI como o uso de
representações visuais de dados abstratos suportados por computador e interativas para
ampliar a cognição. Esse campo usa processos que tem por objetivo ampliar a cognição
humana e que envolvem a transformação de dados em imagens mentais como forma de
permitir a criação de padrões que possam ser visualizados e compreendidos pelos seres
humanos.
Este estudo privilegia a área da educação, em particular a visualização do que o estudante
fez, está fazendo ou vai fazer. Esta área VI baseia-se na capacidade do ser humano de
interpretar de forma visual a informação, onde através dessa interpretação faz-se a uma
relação de padrões que auxiliam na descoberta de novos conhecimentos.
Neste contexto, existem diversas técnicas de visualização de informação que podem ser
encontrados em dois eixos de visualização. O primeiro eixo, Nascimento e Ferreira (2005,
p.1276) consideram “o modo como as técnicas exploram o substrato visual, as marcas e as
propriedades visuais do desenho”. O segundo eixo classifica as técnicas de acordo com as
características dos dados a serem visualizados.

2.1.

Trajetórias de aprendizagem

O grande desafio no uso dos AVAs na educação é desenvolver trabalhos teóricos que
favorecem o desenvolvimento da aprendizagem ao analisar e buscar recursos que ajudam
a compreender por que o aluno não aprende e como o professor deve elaborar estratégias
para ensiná-lo. Este fenômeno remete a análise dos caminhos percorridos pelos estudantes
nos mais diversos PEAs.
Simon (1995) e Serrazina e Oliveira (2010) descrevem uma trajetória hipotética de
aprendizagem, onde o professor deve equacionar como o pensamento e a aprendizagem nas
quais os estudantes se têm de envolver quando participam em certas tarefas de ensino se
relacionam com o objetivo de aprendizagem escolhido. O caractere hipotético das
trajetórias de aprendizagem do Simon é visto por Sarama e Clements (2009) como sendo
descrições do pensamento dos estudantes quando eles aprendem para atingir objetivos
específicos dum tópico, associados a um relacionado percurso hipotético, através de um
conjunto de tarefas de ensino organizado para ativar aqueles processos ou ações mentais
dos estudantes. Nesse contexto, o termo hipotético é usado por se entender que não é
possível conhecer o caminho que o estudante irá fazer
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Antecipadamente, antes corresponde neste caso a uma “tendência expetável”, desse
Modo, a uma previsão que o professor faz em relação aos caminhos dos PEAs.
Porém, levanta-se a possibilidade de o professor poder fazer uma análise visual das
trajetórias em forma de gráficos, isto é, visualizar o percurso realizado pelo estudante na
sua interação com os objetos ou ambiente visual de aprendizagem. Essa análise pode fazer
emergir grandes discussões em torno das atividades realizadas no processo de
aprendizagem, o que permite o estudo do padrão de interação dos estudantes nos ambientes
virtuais.
3.

METODOLOGIAS

Como metodologia optou por se primeiro em criar técnicas que permitem que os usuários:
(i) obtenham compreensões das idéias que suportam diretamente a
avaliação,
planejamento e tomada de decisão das suas atividades (ii) tenham representações visuais
e técnicas que permitem a interação e se aproveitem da ampla capacidade visual humana,
o que pode permitir aos usuários ver, explorar e compreender grandes quantidades de
informação, (iii) possuam técnicas (apoiados em gráficos) de apoio à produção da
informação, apresentação e divulgação dos resultados de uma análise visual para
comunicarem a informação no contexto apropriado. Para tal, propõe se o uso da interface
computacional para ilustração dos gráficos como meio de visualizar toda a informação de
forma que o usuário possa interagir com dispositivos digitais ou sistemas por meio de
elementos gráficos como: ícones e outros indicadores visuais.
4.

Visualização de Trajetórias de Aprendizagem

Ao descrever uma proposta de visualização de trajetórias de aprendizagem, alguns
parâmetros foram criados. Nesse contexto, propõem-se três parâmetros, que são: (i)
número de interações com os Objetos de Aprendizagem (OAs) ou AVAs; (ii) tempo de
interação na realização de tarefas com cada conteúdo existente nos AVAs; e (iii) a ordem
de acesso dos conteúdos em forma de OAs existentes nos AVAs. Alguns dos parâmetros
listados são associados a elementos que serão usados em gráficos para a visualização das
trajetórias, que são: o tempo, a ordem dos eventos e a dificuldade (Figura 1a). O elemento
dificuldade para o contexto deste estudo é definido pelo professor, este é classificado por
meio de nível de dificuldade da matéria. A classificação adotada é: fácil, razoável e difícil.
Figura 1– Modelo gráfico e Elementos de Representação Visual
Fonte: Elaborado pelo autor
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No entanto, é por meio da utilização de AVAs que o professor pode ajustar os parâmetros
de acordo com as necessidades de um grupo de estudantes e/ou combiná-los de forma a
produzir uma trajetória de aprendizagem que vá de acordo com os objetivos traçados para a
aprendizagem. Para uma visualização das TAs faz se necessário o uso de um modelo visual
onde: os nodos representam os conceitos, as arestas representam o tempo de duração e o
meio de construção de conhecimento, neste caso os OAs, acessados pelo estudante como
ilustra a figura 1 a.
Esse modelo visualiza por meio de elementos visuais, determinadas ações predefinidas
pelo professor a serem listadas num índice estático em forma de tabela de onde e retirados
os dados para a sua visualização. Para uma melhor visualização de dados em forma de
gráficos e controle das ações dos estudantes são adotadas duas categorias de métricas
que facilitam a leitura e compreensão das imagens para o professor. As duas métricas
usadas foram retiradas do trabalho de Borba e Gasparini (2015) e adaptadas para o
contexto deste sistema e são: (i) métricas de uso geral que não estão relacionadas às três
seções principais, exemplo: total de visitas por estudante, tempo médio de acesso dos
estudantes, tempo médio de acesso do estudante a cada conceito, frequência de acesso,
total de Acessos a cada seção; (II) métricas ligadas ao ambiente de Aula que estão
relacionadas ao ambiente de aula, exemplo: modo de navegação e de acesso a cada
conteúdo, total de acessos aos conceitos, total de acessos aos exercícios, total de acessos
aos exemplos e total de acessos aos materiais complementares.
Nessa representação, cada estudante conforme ilustra a figura 1a passa a possuir um
elemento de visualização que é representado por um ponto (nodo) associando a uma cor.
Esse ponto de localização e sua representação são associando ao tempo de acesso a cada
conteúdo visitado. Segundo Borba e Gasparini (2015), ao exibir o gráfico resultante para o
professor, ele poderá alterar algumas propriedades do gráfico ou dos dados para melhorar a
sua compreensão sobre o conjunto de dados em análise. Desta forma, o professor poderá
visualizar o percurso de cada estudante, tendo a informação de quais tópicos e categorias
(conceito, exemplo, exercício e material complementar) o estudante navegou, se o
estudante explora a disciplina. (BORBA e GASPARINI, 2015).
Assim, o modelo gráfico proposto conte técnicas de visualização que melhoram percepção
de movimentos e eventos relacionamentos e descreve de forma visual como eles mudam
ao longo do tempo dentro de um contexto espacial. Uma interface espaço-temporal
adaptada do modelo GeoTime de visualização foi desenvolvida para mostrar a
interconexão de fluxos de eventos ao longo de um intervalo de tempo em uma única
imagem.
Os eventos são representados dentro de um gráfico com três eixos X, Y e Z nesse espaço
de coordenadas, o plano criando pelo eixo X, Y representa um espaço geográfico e o eixo
Z representa tempo. Neste gráfico (ver figura “1”), os nomes das coordenadas X, Y são
trocados pelos nomes dificuldade de realização e ordem de eventos respectivamente.
A principal aplicação dos gráficos de visualização de trajetórias de aprendizagem, nesta
proposta é visualizar padrões de interações de forma que o professor possa entender o
comportamento do estudante, identificando sequência de acessos ao ambiente e tempo de
interação nos c o n t e ú d o s .
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5.

Considerações Finais

Este trabalho descreveu um modelo gráfico para a visualização de trajetórias de
aprendizagem através de dados captados nos AVAs. A solução apresentada, é baseada num
sistema de eixos cartesianos de três eixos X, Y e Z.
Para uma melhor ilustração dos eventos o gráfico apoia se de elementos visuais criados
para visualizar as ações da interação do usuário nos AVAs com objetivo de apresentar os
resultados da visualização aos usuários conforme a demanda. Essa centralização do
processamento simplifica à análise visual aos usuários das atividades possível de serem
executadas nos AVAS.
As metodologias de visualização das estás nos AVAs devem compartilhem do mesmo
objetivo da VI que é de dar suporte à compreensão de grandes quantidades de dados, além
disto, o uso da interatividade dos dados visualizados tem por objetivo dar acesso da
informação ao usuário de forma mais detalhada para facilitar o difícil entendimento das
atividades.
Para a continuidade deste trabalho vislumbra se a construção de um sistema que facilite a
geração de gráficos de forma automática e de fácil integração em alguns dos AVAs como
Moodle e Rooda.
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